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Capoeira-edzés indult a sárszentmiklósi klubkönyvtárban!
Szombatonként 16 órától sajátíthatják el az érdeklõdõk e

brazil küzdõsport, vagy inkább harci tánc elemeit a székesfehér-
vári capoeira-csoport tagjaitól.
A capoeira a 16. századból, a rabszolgáktól ered. Fürge, trükkös
mozdulatok jellemzik; gyakran közel a földhöz, vagy kézen, fe-
jen állva mûvelik, mindig zenére. A capoeira szónak számos je-
lentése létezik, ezek egyike a Brazília belsejében található er-
dõs területekre utal, ahol a
szökött rabszolgák próbáltak
elrejtõzni. Két fõ stílusirány-
zat létezik a capoeirán belül:
az egyiket lassabb, földközeli
mozdulatsorok valamint a
hagyományok és rítusok tisz-
teletben tartása jellemzik. A
másik stílusban az akrobati-
kus mozgáskombinációk do-
minálnak. Itt a technikán és a

stratégián van a hangsúly. Mindkét stílusra jellemzõek a
cselek, színlelt támadások, lendületes rúgások, illetve az
ellenfél egyensúlyból való kimozdítását célzó mozdula-
tok. (Forrás: Wikipédia — internet.)
A látvány lenyûgözõ, érdemes tehát ellátogatni a miklósi
klubkönyvtárba!

Hargitai Kiss Virág

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy 2007. február 5-étõl Sárbogárd
város közigazgatási területén az E.ON
Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. a
kis- közép- és nagyfeszültségû villa-
mosvezeték-hálózatok vezetékei men-
tén, a biztonsági övezeten belüli fák,
bokrok, magasabb növényzet — akár
élõ, akár elszáradt, vagy gondozatlan
— gallyazási, szükség esetén kivágási
munkálatait végzi.
A munkák elvégzését az ingatlantulaj-
donos (kezelõ) a villamos energiáról
szóló 2001. évi CX. törvény 72. § d.)
pontja alapján tûrni köteles. Ezen
gallyazási munkálatok elsõsorban
csak a biztonsági övezet nagyságát és
az üzembiztonságot veszik figyelem-
be, a kertészeti, növényvédelmi és
esztétikai érdekeket nem.

Juhász János polgármester

A Fidesz helyi csoportjának tagjai, egy székesfehérvári csapattal együtt, Lengyel
Zoltán országgyûlési képviselõvel az élen az MSZP sárbogárdi irodája elé vonul-

tak zászlókkal a kezükben.
Mint azt Lengyel Zoltán elmondta, e figyelemfelhívó megmozdulással kifejezésre
szeretnék juttatni: Nem szabad hagyni, hogy a kisemberekkel fizettessék meg a kor-
mány túlköltekezéseit. Nem tûrhetik, hogy hazugságokkal etessék õket.
A székesfehérvári csapat egyik tagja kifejtette: Magyarországon nem igazán mûködik
a képviseleti demokrácia. A képviselõk nem képviselik az embereket. Ezért vannak az
utcán nemcsak Sárbogárdon, hanem számos más helyen is az országban.

Hargitai Kiss Virág
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Az elõzõ heti tudósítás folytatása

Új gazdasági
osztályvezetõ

Bemutatkozott a hivatal új gazdasági
osztályvezetõje, a simontornyai Vámi
László, aki korábban a simontornyai ta-
nácsnál dolgozott, majd 10 évig osztály-
vezetõ volt az ÁFÉSZ-nél Ozorán. Ezt
követõen a Simovill Ipari Szövetkezetnél
tevékenykedett 2006-ig. 1990-tõl 1994-ig
a simontornyai testület alpolgármestere
és pénzügyi bizottságának elnöke volt.
1994-tõl 1998-ig az oktatási bizottság el-
nöke és a pénzügyi bizottsági tagja, 2002-
tõl 2006-ig ismét a pénzügyi bizottság tag-
ja, jelenleg pedig külsõs tagja.

Napközi helyett

A napközis csoportok helyett egész na-
pos iskolaotthonos oktatást vezetnek be
az 1—3. évfolyamon, 6 tanulócsoportban
szeptembertõl a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskolában. Ennek költségvonzata
nincs, viszont a magasabb állami kiegé-
szítõ hozzájárulás 475.000 Ft többletbe-
vételt jelent az önkormányzatnak.

Iskolások a környékrõl

Nagylók és Hantos önkormányzataival
intézményfenntartó társulási megállapo-
dást köt a sárbogárdi önkormányzat,
melynek keretében Sárbogárdon tanul-
hatnak a két település általános iskolás
diákjai.
Sáregres önkormányzata is szerzõdést
kötne a bogárdiakkal. Az ottani polgár-
mester levele szerint Cecével már van egy
ilyen megállapodásuk, mely nem zárja ki
a sárbogárdiakkal való megegyezést. Je-
lenleg 19 sáregresi diák jár Miklósra. A
megállapodás plusz normatívát jelentene
a miklósi iskolának, és lehetõség nyílna
iskolabusz vásárlására is.
Dr. Berzeviczy Gábor: Nagylók gyerme-
keit nem lehetne a töbörzsöki iskolába
vinni?
Juhász János: Nem ésszerû.

Eladó vagyontárgyak

Értékesítésre jelöli ki a testület több in-
gatlanát is, így például a HEMO épületét,
az Árpád utcai Közév irodaházat illetve
az iskolának tervezett épületet, a Burgát,
a kislóki imaházat, a Köztársaság út 10-et
és a Közév mögötti területet a gépkocsi-
színekkel.

Közmunkaprogram 2007

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a
kistérséggel karöltve a 2007. évi közmun-
kaprogramra, melyben március 1-jétõl
május 31-éig vesznek részt. A program
teljes létszáma 25 fõ, ebbõl Sárbogárd 13
fõt szeretne foglalkoztatni. A támogatás
remélt összege 7.670.816 Ft, melynek
Sárbogárdra esõ része 3.998.824 Ft.

Döglött macska
a konténerben

A hulladékgazdálkodási terv kapcsán
Bártfai Antal fejtette ki észrevételeit. A
képviselõ több hiányosságot is felsorolt.
Szõnyegi Lajos elmondta, hogy a külön-
bözõ hulladékok mennyisége milyen té-
nyezõk következtében változott: 2004-
2005-ben nem volt a papír külön mérve,
csak 2006-tól. A bontási hulladék meny-
nyisége a jogszabályok által elõírt elszá-
molási kötelezettség miatt nõtt draszti-
kusan. Az üveghulladék majdnem
100%-a tört, szennyezett formában kerül
a gyûjtõedényzetbe, így senki nem veszi
át, és kénytelenek azt a lerakóban elhe-
lyezni. Fémek nem kerültek a lerakóba,
mert lomtalanításkor a hulladékkezelõt
megelõzte egy csapat. A szennyvíz vissza-
esése azért feltûnõ, mert a szennyvízisza-
pot kiszûrik az új technológián, így a mért
tömeg kevesebb. A veszélyes hulladék el-
különítetten kerül gyûjtésre, ideiglenes
elhelyezéssel.
Ferencz Kornél: Az önkormányzat és a
szolgáltató a törvény szerint végzi a hulla-
dékgazdálkodást. Szelektív hulladékról a
városban ténylegesen nem beszélhetünk,
hiszen a szigetek egyelõre részben tartal-
maznak szelektált hulladékot, de leg-
alább kevesebb szemét hever az utcán, és
ez volt a fõ motiváló erõ. Ezek a szigetek
a szelektív hulladékgyûjtésre alkalmasak.
Hogy a szolgáltató hogyan szállítja el, azt
az határozza meg, hogy a hulladékgyûjtõ
edényben például csak papír van-e, vagy
esetleg döglött macska is. A szolgáltató-
nak az az érdeke, hogy szelektáltan gyûjt-
se a hulladékot, bálázza és értékesítse
azt.

Környezetvédelmi
helyzet

A környezetvédelmi helyzetrõl szóló be-
számoló sem váltott ki osztatlan elisme-
rést.

Etelvári Zoltán kérte, hogy 2007-ben va-
lóban szólítsák fel a telektulajdonosokat
a parlagfû kaszálására, és ha nem vágják
le, keményen nyújtsák be nekik a számlát.
Bártfai: A beszámoló nem tér ki a Bo-
londvár, mint természetvédelmi terület
állapotának elemzésére, az illegális hul-
ladéklerakók megszüntetésére, környe-
zetvédelmi szabályok betartásának mód-
jára, hatékonyságára, a szippantott
szennyvíz illegális elhelyezésére, meny-
nyiségére, szankcionálására. A felhasz-
nált víz 1%-át sem éri el a legálisan elhe-
lyezett szennyvíz mennyisége a külsõ te-
lepülésrészeken. Ennek mi az oka? A te-
lepülés környezeti állapotának mûszeres
felmérése 2002 májusa óta nem történt
meg. E mulasztás elfogadhatatlan.
Õri Gyula: A külsõ településrészeknél
azért nem látszik, mennyi szennyvíz ke-
letkezik, mert a hálózat nincs kiépítve,
ásott vécék vannak, nincs mindenütt für-
dõszoba. Sokan pedig elégetik a hulladé-
kot.

Bejelentések

Ferencz: Meg kellene magasítani az idõ-
sek miatt a kislóki Úttörõ és Szabadság
utca sarkán lévõ buszmegálló padkáját.
Van-e mód arra, hogy a glóbusz melletti
épület az önkormányzat, vagy a helyiek
kezébe kerüljön? A közvilágítás kiépíté-
sére ajánlat kellene, és szükségük lenne
egy buszmegállóra is. A polgárõrök már
Kislókban is járnak, aminek nagyon örül-
nek az ott lakók. Végül Bene polgármes-
terének üdvözletét tolmácsolta.
Dr. Szabadkai Tamás: A közvilágítás
hosszú idõre kimaradozik a városköz-
pontban éjjel. Lépéseket kellene tenni,
hogy a régi tüdõgondozó a város kezébe
kerülhessen.
Õri: A nagyhörcsökiek köszönik a busz-
megállót, ami elkészült végre. Sárhatvan-
ra és Pusztaegresre közmunkás kellene.
Az Ady Endre utca Pusztaegresen na-
gyon kátyús.
Etelvári: A régi tüdõgondozónál van egy
balesetveszélyes, kiszáradt fûzfa. 10 ezer
Ft-ot ajánl föl annak a nyomravezetõnek,
aki segít kézre keríteni a Mikes közi ját-
szótér megrongálóit. Szerinte a vandálok
és falfirkások ellen jó módszer lenne a
nyomravezetõi díj felajánlása.
Horváth Tibor: Van-e lehetõség, hogy az
utcákban a nagyobb gödröket eltüntes-
sük? Etelvári egyszer ajánlott egy követ,
ami erre megfelelõ lenne. Vagy meg kéne
szervezni, hogy a lakók saját pénzükbõl
csinálják meg az utcájukat.
Gábris István: Miklóson a Huba utca jár-
hatatlan.
Sinka Attila: Az Árpád utcán az egykor
iskolának kijelölt épületet ismeretlenek
szedik szét, jó lenne, ha a rendõrautó
gyakrabban járna arra.
Bódai Gábor: Az Ady Endre úti lakótelep
elõtti fák megnyesésére mikor kerül sor?
Az ágak leverik az oszlopokon lévõ lám-

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

Folytatás a következõ oldalon�
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ÁTVÁLTOZÁSOK
Különös átváltozásoknak lehetünk ta-
núi a helyi képviselõ-testület berkei-
ben. A látványos, nem is titkolt, ellent-
mondásokkal teli átlényegülések, úgy
tûnik, nem zavarják a képviselõket.
Akik elhiszik magukról, hogy hatalma-
sok, azoknak sok mindent elbír a lelki-
ismeretük.

Szép szavak

A szívhez szóló, szép szavakkal, ígéretek-
kel Dunát lehetne rekeszteni. A 2006.
február 10-ei ülésen például ilyen szó-
noklatoknak lehettünk fültanúi:
Dr. Berzeviczy Gábor: Itt most igazából
egymás között megy a cirkusz. Játszunk a
népnek kifelé, de amikor vége van a tes-
tületi ülésnek, kint — amikor már a figyelõ
szemek eltûnnek — kezet rázunk egy-
mással, és sok kérdésben egyetértünk. Tu-
dom, hogy a politikai érdek/szerep azt dik-
tálja, hogy az egyik fél, aki a testületben
most többséget szerzett, irányít, a másik fél
pedig kritizál. Biztos van, amiben egyetér-
tünk.
Juhász János: Hadd ajánljam figyelme-
tekbe gróf Széchenyi István szavait, hogy
pártokon felülemelkedni sem mindig bûn,

de néha még a legszentebb kötelesség is. De
itt van Bródy János is: a szeretet hatalmát
nem szabad összekeverni a hatalom szere-
tetével. Már csak Veres Pétert akarnám
mondani — ez nagyon magvasnak tûnik,
az vegye csak magára, akit illet —: ha a bu-
ta ember kezébe hatalmat adnak, annak a
butaságából gõgös gonoszság lesz bárhol a
világon. Ez, gondolom, hazánkra is érten-
dõ. Ciceró pedig azt mondta, hogy a nép
jóléte a legfõbb törvény.
E szép szavak mögött azonban elmarad-
nak a tettek.

Tudathasadásos falkák

A képviselõk valamiféle tudathasadásos
állapotban vannak. Miután a választók
bizalmából bekerülnek a testületbe, haj-
lamosak megfeledkezni arról, hogy a he-
lyi társadalom képviseletére tettek esküt.
Képtelenek meglenni a merev, de tartal-
milag üres pártkeretek nélkül, és egyik
oldalról a másikra állnak, ahogyan éppen
az egyéni érdekeik diktálják. A testület-
ben az ide-oda igazolások következtében
teljesen összekeveredett a jobb- és balol-
dal, így a pártoskodás értelmét vesztette.
A falkaszellem mégis tartja magát, töré-
keny érdekszövetségek formájában.
Ezekben a falkákban könnyû arctalan
szavazógéppé válni. Elõször az elmúlt
ciklusban tapasztalhattuk ezt, ahol a bal-
oldali többség vitte keresztül az akaratát
a testületen, bármi áron; most a jobbol-
dal, a Nedoba—Ferencz-féle „független
baloldal” és a polgármester (jegyzõ) hár-
mas (négyes) szövetsége teszi ugyanezt,
fölényes daccal.

Szerepcsere

Hihetetlen fordulatok kísérik ezt a folya-
matot. Csak néhány szembetûnõ példát
hadd emeljek ki:
A 2003. február 14-ei ülésen Horváth Ti-
bor kérte, hogy mondjanak le mindannyi-
an a tiszteletdíjukról az iskolák javára.
2004. február 20-án Bódai Gábor tett ja-
vaslatot arra, hogy a testület társadalmi
munkában végezze a feladatát.
Etelvári Zoltán ezzel szemben azzal ér-
velt, hogy más városokban sokkal többet
kapnak a képviselõk, és õk is megérdem-
lik az emelést.
A 2005. december 16-ai ülésen Juhász
János még így nyilatkozott: Nincsen csõd-
helyzet, sõt, még csõd közeli állapot sincs.
Majd 2006. január 20-án: Az a sok-sok
pénz, ami elvezetett a mostani helyzetig,
benne van számtalan fejlesztésben. Amikor

a ciklusprogramunkat félidõben értékel-
tük, meg tudtuk állapítani, hogy munkahe-
lyet nem tudtunk teremteni, de a tervünket
teljesítettük, csak olyan gyors ütemben, ami
odáig vezetett, hogy most ismételten vissza-
fogottságra van szükség, és pihentetni kell a
fejlesztéseket. Az egyensúlykeresés ideje jött
el.
Ugyanezen az ülésen kiállt az intézmé-
nyek mellett is: Az intézményeinkben dol-
gozók az itt élõk gyerekeit nevelik, az idõ-
seket látják el, az állampolgárok ügyeit
végzik. Õk is a város érdekeit szolgálják,
nem is rossz minõségben.
A Sárbogárdi Napokra 6 milliót szánt a
baloldal tavaly, a jobboldal viszont 3 mil-
lió Ft mellett kardoskodott. Februárban
egy trükkös megoldással (pedagógus
Varga László támogatásával, Juhász Já-
nos, Fülöp István és Õri Gyula átállásá-
val) a jobboldal keresztül is vitte a 3 milli-
ót, de a baloldal egy fricskával (a vagyon-
nyilatkozatok le nem adásával, Õri visz-
szacsábításával) visszacsinálta a döntést a
maga szájíze szerint.
A legutóbbi ülésen aztán teljesen fölcse-
rélõdtek a szerepek: a most kisebbségben
lévõ baloldal érvelt a tiszteletdíjak és a
Sárbogárdi Napok költségeinek csökken-
tése mellett, a vegyes többség meg mind-
ezek ellen. A többséghez jutott egykori
ellenzék csuklóból, „már csak azért is” le-
söpörte a baloldal javaslatait, köztük azo-
kat is, amiket egy éve éppen a jobboldal
hangoztatott.
Ebbõl kitûnik: nem az a legfontosabb
számukra, hogy egyenesbe hozzák a vá-
ros anyagi helyzetét, hanem a játszma és
a bosszú. És ezért még a saját lelküket is
képesek föláldozni — nem beszélve a
rossz döntések miatti emberi áldozatok-
ról (lásd: intézménybezárások, összevo-
nások).

Még nincs késõ!

Eme cselekedeteik igazolására pedig
egymásra mutogatnak ahelyett, hogy vélt
és valós sérelmeikért megbocsátanának,
elásnák a csatabárdot, és igaz baráti job-
bot nyújtanának ellenfeleiknek a színfa-
lak elõtt is.
Még nincs késõ kiköszörülni a csorbát!
Most a jelenlegi többség kezében van a
lehetõség, hogy ezt a lépést megtegyék, és
a város érdekében véget vessenek ennek
az értelmetlen játszmának. Ha valóban
változást akarnak, hát mutassák meg,
hogy így is lehet csinálni!

Hargitai Kiss Virág

patestek fedelét, és az elektromos vezeté-
kekre folyó esõvíz zárlatot okoz. A Túry
Miklós utcáról a Mikes közi óvodához ve-
zetõ útszakaszon kérik a szülõk a gödrök
megszüntetését. A Bethlen Gábor utcai
romos épület elbontása nem történt meg
határidõre. A központi piactéren a le-
döntött beton asztallapok visszatételére
mikor kerül sor? A sorompó környékén
az árok tele van szeméttel, ugyanebben a
kanyarban nincs évek óta közvilágítás.
Tavaszi nagytakarítást kellene szervezni
az egész városban iskolák, civilek részvé-
telével. A karácsonyi csomagok tartalmát
egyes családtagok kiárusítják az áruház
elõtt.

Varga László: Egy német úr kérte, hogy a
Huszár-temetõnél lévõ régi temetõ jelen-
legi állapotával tegyenek valamit. Ki kel-
lene tisztogatni, a fát a rászorulóknak
odaadni. Jó lenne, ha a következõ miklósi
búcsút már a bitumenes sportpályán ren-
deznék meg. A László utca járhatatlan,
erre is kellene némi pénz.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

NAPLÓ
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TERMÉSZETJÁRÁS

Sokan hódolnak különbözõ szakágak-
ban ennek a szenvedélynek. Sokszor

meglepõdik az ember, hogy egyik-másik
közeli ismerõse is szenvedélyes túrázó. Ki
raftingozni jár (vadvízi evezés), ki terep-
síelésre megy a hegyekbe, vannak szenve-
délyes kerékpáros túrázók, tájékozódási
futásban résztvevõk, és vannak, akik gya-
logszerrel mérik a kilométereket. A na-
pokban találkoztam a sárbogárdi Szaba-
dos Jánossal, aki elmondta, hogy rend-
szeresen jár a székesfehérvári sziklamá-
szókkal a hegyekbe. Egy ideje pedig nagy
szenvedélye lett a teljesítménytúrázás.
Január 27-én a Mátrában részt vett a Téli
Mátra 42 kilométeres teljesítménytúrán,
melyet jóval szintidõn belül, 7 óra 12 perc
alatt teljesített. Erre az eredményére na-
gyon büszke, mert most különösen nehéz
terepviszonyok közt, jeges, csúszós úton,
hóesésben rendezték ezt a túrát, 1420 m-

es szintemelkedés mellett, és csak keve-
sen teljesítettek szintidõn belül. A szint-
idõ egyébként 10,5 óra volt. Arra is figyel-
ni kellett, nehogy kimaradjon egy ellen-
õrzõpont, mert pecsételés nélkül kiesett
volna a versenybõl.
János Horváth Tibi konditermében ké-
szül fel a túrákra, és emellett rendszere-
sen, hetente legalább egyszer 10-30 kilo-
méteres éjszakai túrára megy egyedül a
környékre. Ez azért is szükséges, hogy jó
kondiban legyen a teljesítménytúrákon.
Most az április 14-ére szervezett 56 kilo-
méteres Mátrabérc—Horvátmuzsla tel-
jesítménytúrára készül. Ennek a szintide-
je 13 óra.
Akit érdekel ez a sport, csatlakozhatnak
hozzá. Szabados János telefonja: 06 (30)
631 5517.

Hargitai Lajos

„LÁRMAFA”
Megkondult a harang újra! Nemcsak Ro-
mániában lepte el a falu tornyát a víz, ha-
nem közvetlen környezetünk, lelkünk,
szívünk, eszünk régi szép emlékét is el-
fogja lepni a közöny a szemünk láttára.
Lehet, hogy nem ér fel a jajkiáltás az égig,
de minél több érzõ ember hallja, s áll mel-
lé, annál jobb.
Sajnos, már nem sok olyan pedagógust
lehet találni, aki lándzsát törne a kisisko-
lák, óvodák mellett, de Sárbogárdon él
egy JOBBAN JÁNOS tanár bácsi, aki év-
tizedekig nevelte és tanította a puszták
gyermekeit. Meg kellene hallgatni a régi
tanítványokat, hogy mi a véleményük a
régi nagyhörcsöki, sárhatvani iskoláról,
óvodáról, ahol igaz, hogy együtt járt apra-
ja-nagyja, de mai értelemben vett veszé-
lyeztetett, hátrányos helyzetû gyermek
nem volt. (Ma a gyerekek több mint fele
valamiért hátrányos helyzetû.) Nem is le-
hetett, mert Jucika tanító néni, Julika né-
ni, János bácsi és még a közelebbi múlt-
ból Kaszaláné Erzsi és Rehák Miska taní-
tó bácsi is magáénak érezte a tanyasi lur-
kókat, és a tananyag mellett szeretettel
olyan erkölcsös tulajdonságokat szilárdí-
tott meg bennünk, ami mindig segítsé-
günkre volt!
Kíváncsi lennék rá, hogy hány diplomás,
jó szakember került ki a kezük közül?
A hörcsöki óvodában nyáron azok az is-
kolások is ott lehettek, akiknek a szülei
dolgoztak. Egy nem csak a paragrafuso-
kat nézõ iskolaigazgató jóvoltából a 9
éves Down-kóros kisfiú is élhette boldog
gyermekkorát. Mi ez, ha nem a differen-
ciált nevelés magasiskolája? Waldorf-
óvoda még sehol sem volt, de Nati szerint
az óvoda az élet iskolája volt. Pedig
rosszul felszerelt volt az a régi óvoda, és
áldozatul esett a leépítésnek. Meg is lehet
nézni az egykor 300 lakosú kistelepülés
életét ma!
Miért kellene a sárhatvani óvodát is ide
juttatni? Az önfeláldozó kis település ön-
erõbõl, a kétkezi munkáját beleadva min-
dent megoldott, legyen az leégett ház,
lombtalanítás, óvodai udvarrendezés,
ünnepélyek rendezése stb. Azért kell el-
venni tõlük, hogy azt mondhassák, hogy
takarékoskodtunk, s valami értéktelen
dologra meg elfolyjon?
Aztán az apró gyermekek hóban, vízben,
sárban utazzanak nap mint nap?
A gyerekeknek joguk van a saját óvodá-
jukba járni, joguk van a nevelésre, a játék-
ra, a jókedvre, s a szüleiknek arra, hogy
nyugodtan lehessenek; jó helyen van a
gyermekük!
Akkor kérdem én a többiekkel együtt,
hogy miért?

Egy volt diák

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt

2007. február 24-én, 19 órától
a töbörzsöki Patkó csárdában rendezett

APRAJAFALVA ÓVODA BÁLJÁRA.

Belépõdíj vacsorával: 2.000 Ft.
Jegyek válthatók az óvodában, a Patkó csárdában és

Szabó Árpádné Lujzika boltjában. Zene: Csizmadia János.
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Görényvihar a biliben
Lakatos Péter a helyi roma kisebbségi ön-
kormányzat nevében sajtótájékoztatót
hívott össze. Ennek témája az volt, hogy a
Hõsök terén lévõ, az önkormányzat által
megszüntetésre ítélt óvodában összeszó-
lalkozott Schmidt Lóránd önkormányza-
ti képviselõvel.
Mindketten szülõként találkoztak az
óvoda elõterében, ahova oda járó gyer-
mekeikkel érkeztek. Az írott sajtótájé-
koztatóban Lakatos Péter „különös je-
lentõségû témaként” a roma kisebbségi
önkormányzat elnöke és annak önkor-
mányzata ellen irányuló sértést jelölte
meg. Állítása szerint Schmidt Lóránd ön-
kormányzati képviselõ az óvoda elõteré-
ben sértette meg azzal, hogy legörényez-
te õt. Elmondása szerint az alábbiakat
mondta neki Schmidt Lóránd: „Neked is
túl nagy lett az arcod, görény! Görény vagy a
többi görénnyel együtt! Erkölcstelen ember
vagy, egy erkölcstelen nulla!”

Lakatos Péter elmondta, hogy ezek a ki-
jelentések nem maradhatnak következ-
mények nélkül, mert panaszt tesz az or-
szágos cigány kisebbségi érdekképvisele-
teknél, Hiller István MSZP-elnöknél, és
kéri Schmidt Lóránd önkormányzati
képviselõ mandátumának visszavonatá-
sát.
Az ügy elõzménye az volt, hogy Lakatos
Péter ugyanannak a bizottságnak a kül-
sõs bizottsági tagja, amelyben képviselõ-
ként tag Schmidt Lóránd is. Ebben a bi-
zottságban tárgyalták az iskolák és óvo-
dák bezárását és a létszámleépítést. Mi-
vel Lakatos Péter a bizottságban a bezá-
rás mellett voksolt, ezen felháborodva
tett megjegyzést neki Schmidt Lóránd.
Az ügy az óvoda elõterében mérgesedett
vitává. De, mint kérdésemre Péter vála-
szából is kiderült, szó nem volt cigányo-
zásról, a kisebbség elnökének, családjá-
nak megsértésérõl. A végén igazából
nem tudtuk, miért bolondították ide a he-
lyi és megyei sajtót, rádiót egy botrányos-
nak hirdetett, nagyszabású sajtótájékoz-
tatóra.
Schmidt Lórándot is megkérdeztem. Õ
elmondta, hogy semmilyen formában
nem sértette meg a cigány kisebbségi ön-
kormányzatot, sem a cigányságot, sem
Lakatos Péter családját. Az óvoda elõte-
rében annyi hangzott el csupán, hogy aki
óvodai csoportok megszüntetésére sza-
vazott, az mind görény. Véleménye sze-
rint a háttérbõl szított politikai szándék
van e sajtótájékoztató mögött, amiben
Lakatos Péter Gyõzõt és a cigány kisebb-

ségi önkormányzatot eszközként hasz-
nálják fel azok, akiknek semmi se drága,
ha a saját hatalmukról van szó. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy a sajtótájékoztató után a
cigány kisebbségi önkormányzattal kez-
deményezett beszélgetésen minden tisz-
tázódott.
Beszéltem dr. Szabadkai Tamással is, aki
az alábbi sajtóközleményt bocsátotta
rendelkezésemre az üggyel kapcsolat-
ban:

Közlemény

Az MSZP helyi szervezete elnökeként
egyeztetést kezdeményeztem az érintet-
tekkel, Schmidt Lóránddal és Lakatos
Péterrel (Gyõzõvel), akik ezt elfogadták.
E találkozó alkalmával Schmidt Lóránd a
szóhasználatért bocsánatot kért, amelyet
Gyõzõ és családja elfogadott. Ezt a felek
kézfogással is megerõsítették. Az érintet-
tek rögzítették azt is, hogy sem a kisebb-
ségi önkormányzatot, sem a romaságot
nem érte sérelem, és a személyes jellegû
konfliktust lezártnak tekintik.
Az üggyel kapcsolatos személyes meg-
jegyzésem az, hogy jó lett volna, ha a
„háttérben aggódók” az ügy rendezését,
és nem a fokozását segítették volna elõ.

Dr. Szabadkai Tamás elnök

Szerkesztõi megjegyzés

A fenti esettel semmi értelme nem lett volna
foglalkozni az újságban, hiszen egy mûbal-
héra bolondítottak oda bennünket, ami
nem újságtéma. Ugyan hány sajtótájékoz-
tatót lehetne tartani az önkormányzati ülé-
sekhez kapcsolódóan, ahol még a polgár-
mester szájából is ennél sokkal durvább
sértések hangzanak el! Ez, persze, önmagá-
ban is minõsíti a sárbogárdi közállapoto-
kat.
Az viszont igenis újságtéma, ami ebbõl az
egész mûbalhéból kiderül, hogy a köz szol-
gálatát hatalomgyakorlásként értelmezõk
számára semmilyen eszköz nem drága,
hogy a nagy nyilvánosság elõtt érzelmi ala-
pon meghamisítsák, az emberekkel más-
képp láttassák a valóságot. Ez különösen
aljas dolog, ha ehhez a legkiszolgáltatottab-
bakat, a cigányságot használják eszköznek.
Lakatos Péter Gyõzõ megérte már néhány
évvel ezelõtt, hogy hosszú ideig nem kapott
munkát, mert nem a nyerõ (bal)oldalon
állt a vele tartó roma csoporttal együtt, és
bizony meg kellett neki alázkodnia az ak-
kor aktuálisan baloldalon hatalmon lévõ

polgármester és csapata elõtt, hogy munkát
kapjon. Aztán az újabb változásnál megint
neki is váltania kellett és ismét megaláz-
kodni a polgármester és csapata elõtt, de
már a jobboldalon. Egy idõ után persze ez a
megalázkodás már egészen könnyen megy
hol jobbra, hol balra. Gondolják el, azért
nem lehetett neki könnyû, hogy igennel sza-
vazzon annak az óvodának a bezárására,
amelyikbe az õ gyereke is jár. A gyereke és a
szülõk is nagyon szeretik azt az óvodát és
azt az óvó nénit, akit most az õ szavazatá-
nak is köszönhetõen az utcára tesznek.
Nem õ volt itt a görény. Sokkal inkább azok
a bûnösök, akik ezt a szégyenletes helyzetet
megteremtették, és ezzel a sajtótájékoztató-
val Lakatos Gyõzõt méltatlan helyzetbe
hozták a nyilvánosság elõtt.

Hargitai Lajos

Vicc

Gazsit, a cigányzenekar prímását
1949-ben behívták a kommunista párt
irodájára. Ott ült egy nagy piros terítõvel
letakart asztalnál az egész pártbizottság.
A párt titkára szigorúan Gazsira ripako-
dott.
— Gazsi, súlyos dologgal vádolunk té-
ged!
— Mivel, párttitkár elvtárs?
— Azzal Gazsi, hogy háborús bûnt követ-
tél el.
— Hogyan követhettem volna én el hábo-
rús bûnt, nagyságos párttitkár elvtárs?
Nem voltam én katona soha — védeke-
zett ijedten Gazsi.
— De Gazsi! A nyilasoknak csak muzsi-
káltál, nem?
— Hát… — nézett körül bizonytalanul
Gazsi, aztán töredelmesen bevallotta,
hogy bizony muzsikált õ nekik sok éjsza-
kán át.
— No, Gazsi, akkor háborús bûnösként a
népbíróság elé állítunk, aztán örülhetsz,
ha nem akaszt a nyakadba a hóhér köte-
let.
Amikor Gazsi holtsápadtan kitántorgott
a pártirodáról, körülvette az ajtó elõtt iz-
gatottan várakozó banda. Kérdezgették,
hogy mi történt. Õ keserves képpel el-
mondta nekik, bevallotta a kommunis-
táknak, hogy muzsikált a nyilasoknak.
— De Gazsi! Hát miért nem tagadtad le?
— kérdezte a brácsás.
— Hogy tagadtam volna le? Mind ott
volt!
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Nemrég kezdõdött el a tanév, most meg már a félévi értesítõket is kézhez
kapták a diákok. Nézzük csak, mi is történt az elmúlt két-három hónapban.
Zajlottak tanulmányi versenyek, sportból diákolimpiák, nyelvvizsgák, iskolai
rendezvények, volt elem- és papírgyûjtés, visszajöttek a tavalyi GAP-es diá-
kok, mintegy 35 tanuló volt síelni Szlovákiában.

Tanulmányi
versenyek

Vannak olyan megyei és területi verse-
nyek, amelyeken iskolánk hosszú évek
óta jelen van. Ilyen például a „j vagy ly”
megyei helyesírási verseny, amit Székes-
fehérváron, a Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskolában rendeznek meg. Idén Már
Nóra 7.c osztályos tanuló 3. helyezett lett.
A Simonyi Zsigmond területi helyesírási
versenyen osztálytársa, Simon Barbara
az 1. helyen végzett. A hatodikosok közül
Szajkó Anikó szintén elsõ lett, így mind-
ketten bejutottak a megyei versenyre,
ami márciusban lesz a megyeszékhelyen.
A Vörösmarty Mihály megyei szavaló-
versenyen iskolánkból két tanuló vett
részt. Bakonyi István második lett, Hor-
váth Réka, aki elõször szerepelt, emlék-
lapot kapott. Tanáraik: Barabás Irén,
Géró A. Péterné és Leszkovszki Anna.

Sport
A Labdarúgó Diákolimpia õszi forduló-
ját Sárszentágotán rendezték meg, ahol
az 5-6. osztályosok a negyedikek lettek. A
Kézilabda Diákolimpiának a Mészöly
Géza Általános Iskola adott otthont,
amelyen az 5-6. osztályos lányok elsõk,
fiú társaik a másodikak lettek. A 7-8. osz-
tályos lányok a negyedik helyet szerezték
meg. Teremlabdarúgásban a fiúk a selej-
tezõben elsõként továbbjutottak, és a
döntõben a harmadik helyen végeztek.
Tanáraik: Horváthné Szabó Judit és Vi-
rág Mária.

OKTV-verseny
Fülöp Attila 12.c osztályos tanuló mate-
matikából és fizikából is a második fordu-
lóba jutott. Eredményeire még várni kell.
Tanára: Györéné Lengyel Teréz.
Francia nyelvbõl az elsõ fordulóban hat
végzõs tanuló (Farkas Fanni, Fülöp Atti-
la, Horváth Lilla, Kovács Zoltán, Szeklár
Emese és Sztojka Mária) dolgozatát le-

hetett továbbküldeni, a második forduló-
ba Horváth Lilla jutott. Tanáruk: Zádori
Gyöngyi.

Nyelvvizsgák
Angol nyelvbõl Grósz Zoltán 12.b és
Fülöp Attila 12.c osztályosok középfokú
C nyelvvizsgát tettek. A 11. évfolyamon
Bozai Katalin, Dizseri Barna, Kovács
Andrea, Láposi Helga és Zsigmond
György alapfokú C vizsgát tettek. A 9. év-
folyamon Emperger Bence, Gubik Géza,
Lengyel Vanda, Mészáros Csaba, Sohár
Gábor, Tolnai Ádám alapfokú C, Dombi
Viktor, Lajtos András, Kutasi Mónika és
Pelyhe Fatime alapfokú A bizonyítványt
kaptak. A 8. évfolyamon Herczeg Gábor
alapfokú B vizsgát tett. Tanáraik: Bodoki
Tamásné, Bögyösné Lustyik Csilla, Har-
gitai Kiss Virág és Molnár Andrea.
A kollégiumok közötti „Egészséges élet-
mód” megyei versenyen iskolánk kollégi-
uma a 4. helyezést érte el. A csapat tagjai
voltak: Csányi Stefánia 10.b, Kiss
Viktória 9.b, Ortner Rita 11.b és Patai
Laura 9.b osztályos tanulók.

Gap-es diákok
Nagy örömünkre a tavalyi ausztrál diá-
kok visszajöttek hozzánk, és most néhány
hónapig nálunk vannak. Arról kérdeztem
õket, milyen érzés volt a világot átutazva
újra Magyarországon lenni. „Once again
I’d like to thank the school for their
continued hospitality and kindness in
letting me be part of the school
community. Many people deserve my
thanks, but most of all the English
teaching staff and the staff at the
kollegium for their help. I hope I have
been of some help to the students, and I
also hope to be able to return when I can.
All the best for the new school year. Eric”
„Még egyszer szeretném megköszönni az
iskolának a folyamatos vendéglátást és
kedvességet, hogy részese lehetek az is-
kolai életnek. Sok mindenkinek vagyok
hálás, de leginkább az angol szakos taná-

roknak és a kollégiumi tanároknak a se-
gítségükért. Remélem, hogy segítségére
lehettem a diákoknak. Bízom abban,
hogy visszajöhetek ide, amikor csak tu-
dok. Minden jót kívánok az új félévre.
Eric”
„It has been a pleasure being here at the
school for a second time. I feel much mo-
re comfortable and at home than I did the
last time and I am very grateful to
everybody for making me feel so
welcome again. The students still make
me smile every day. Thank you for letting
me be here, I hope you have enjoyed me
as much as I have enjoyed all of you.”
„Örülök, hogy itt vagyok az iskolában
másodszor is. Sokkal otthonosabban ér-
zem magam, mint elõször, és nagyon há-
lás vagyok mindenkinek, hogy kedvesen
fogadtak. A diákok mosolyt csalnak az ar-
comra minden nap. Köszönöm, hogy itt
lehetek. Remélem, ti is örültök nekem
annyira, mint ahogy én örülök nektek.
Tahlia”

Elem- és
papírgyûjtés

Õsszel gyûjtést rendeztünk az iskolában
az osztályok között. A legtöbb használt
elemet és mobiltelefont a 11.a osztály ta-
nulói gyûjtötték. A papírgyûjtésben az 5.c
osztályosok jeleskedtek.

Pályamunkák
A Magyar Nemzeti Bank „60 éves a fo-
rint” címû rajzpályázatára benyújtott ki-
emelkedõ alkotásáért Huszár Rózsa
Flóra, Major Enikõ és Zsigmond Dóra
8.c osztályos tanulók kaptak elismerõ ok-
levelet.

Tánctanfolyamok
A dunaújvárosi Violin Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény tánctanfolya-
mokat indított a gimnáziumban. Lehetett
néptánc, társastánc és modern tánc okta-
tására jelentkezni. Az órák a második fél-
évtõl indultak. Sok diák él ezzel a lehetõ-
séggel, hiszen a tánclépéseket érdemes fi-
atal korban elsajátítani, majd egy életen
át szeretni és gyakorolni bálokon és a leg-
különfélébb zenés rendezvényeken.

GIMISAROK
2007. JANUÁR — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné

Folytatás a következõ oldalon�
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Sítábor a Tátrában

Soha nem indult még ilyen izgalmakkal
sítábor, mint az idén. Az idõjárás szeszé-
lyei bennünket is próbára tettek. Napok-
kal az indulás elõtt a tavaszias napsütés-
ben nehéz volt elhinni, hogy lesz módunk
síelni, pedig az utazásunk feltételei ideá-
lisak voltak: Hajba Laci bácsi 52 szemé-
lyes buszát teljesen megtöltöttük, a tavaly
bevált faházakat sikerült lefoglalni, ifj.
Steitz Ádám ismét elvállalta a síoktatást.
Aztán eljött az indulás reggele, és kényel-
mes (6 órás) buszozás után megérkez-
tünk Hronecbe. A szálloda tulajdonosa
mosolyogva fogadott bennünket a zuho-
gó esõben és néhány kartempót imitálva
azt mondta: „Jobb a Bálátonon.”
Másnap reggel Tále-ra indultunk, amirõl
a webkamerák síelhetõ pályákat mutat-

tak. S valóban érdekes látvány volt a he-
gyek között kanyargó fehér hósáv. Bár is-
mét eleredt az esõ és +9 °C volt, felcsatol-
tunk, és hozzáláttunk az ismétlõ gyakor-
latoknak. Tizenkét kezdõnk pedig meg-
tette az elsõ „kanyarját.” Hihetetlen volt,
de a fûrõl felléptünk a mûhóra; aki túlsik-
lott, az a zöld mezõn landolt, vagy a felvo-
nóból kicsúszva a sárba esett, de síeltünk.
Szerencsénkre nem sokáig volt ez így,
ugyanis harmadnapra leesett a mindent
megoldó és elborító nagy hó. Néha már
soknak is tûnt, fõleg akkor, amikor egy
közeli vezetékre rádõlt a túlterhelt, elszá-
radt fa, és áramszünet lett a szálláson.
Azon az estén nagyon hangulatos, gyer-
tyafényes vacsorában volt részünk. A na-
pok múltával ügyesedtek a kezdõink és
bátorodtak a haladók. Néhány profi úgy

érezte, hogy a sízés minden fortélyát elsa-
játította, így snowboardot bérelt, és új
távlatok felé indult (lassan, de biztosan).
Aki nyitott szemmel járt, az a hétköznap-
jainkban az emberiesség számtalan pél-
dáját fedezhette fel. Ha valaki elesett, azt
a hozzá legközelebb álló azonnal fölsegí-
tette, függetlenül attól, hogy a csopor-
tunkhoz tartozott, vagy határmenti, ízes
magyarsággal beszélõ magyar volt. Egy
idõsebb hölgy azt mondta nekem, amikor
megköszöntem, hogy a krokodilkönnye-
ket hullató Czene Mátét fölsegítette:
Legközelebb lehet, hogy engem kell vala-
kinek lécre állítani. S ami mindenki fi-
gyelmét felkeltette, az az volt, amikor egy
szlovák oktatólány (gyerekeinkhez ha-
sonló korú) Down-kóros fiút tanított síel-
ni a kispályán. Kedvességével, türelmé-

vel, kitartásával annyi örömet adott an-
nak a beteg gyereknek, hogy minden tisz-
teletünket, csodálatunkat kivívta. Tábo-
runkat végig családias, jókedvû, felszaba-
dult, de fegyelmezett légkör uralta. A
csoportunkat kísérõ szülõk maximálisan
gondoskodtak a rájuk bízott gyerekekrõl
— faházanként egy vagy két szülõre 4-5
diák jutott. Az 52 fõ egyhetes, gördülé-
keny, problémamentes táborozásához
hozzájárult a szülõk odaadó munkája, di-
ákjaink fegyelmezett viselkedése és egy
profi oktató (ifj. Steitz Ádám) mind-
annyiunkat elkápráztató tudása és mun-
kája. Nagyszerû dolog, hogy diákjaink
egyre növekvõ számban sajátítják el a téli
sportnak ezen formáját.

Horváthné Szabó Judit testnevelõ tanár

Félévi eredmények
Egy hete kapták meg iskolánk diákjai a
félévi értesítõket. Szülõnek, tanulónak
egyaránt jelzés értékû az ellenõrzõben
hazavitt félévi eredmény. Ennek ismere-
tében lehet hasonlóképpen folytatni a
megkezdett munkát, vagy éppen néhány
nagyságrenddel nagyobb fokozatra kap-
csolni a tanulás terén. Bízunk benne,
hogy sok tanuló célokat fogalmaz meg
magában, és a második félévben igyek-
szik lehetõleg minél többet megtenni az
eredményes tanulásért.

Értesítjük a tisztelt szülõket,
hogy a gimnázium

a félévi szülõi értekezletet
2007. február 9-én,

16 óra 30 perckor tartja.
A végzõs évfolyam szalagavató

és tablóbálja március 2-án,
pénteken kerül megrendezésre.

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

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

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

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

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

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

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

Gyermekorvosi körzetek

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

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

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

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:

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

Ha nem ég a gáz...!

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

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

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

Ha valahol tûz üt ki...!

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

Ha hulladékégetést észlel:

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

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

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

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

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.

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

TÜDÕBETEG-GONDOZÓ ÚJ HELYEN: Ady E. út
79-83. (SZTK), 2. emelet. Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig. A rendelés február
2-6-ig szünetel.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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HIRDETMÉNY
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen
26493/06. ügyszámon elõzetes vizsgálati eljá-
rás indult; a Fiorács Kft. sárbogárdi sertéstele-
pének tervezett bõvítésére kért engedélyt.
A jelenleg engedélyezett közel 750 koca férõ-
helyes kapacitást a közeljövõben még további
1250 koca férõhellyel, valamint — a szaporu-
lat elhelyezésére szolgáló épületeken kívül —
3600 hízó férõhellyel is bõvíteni kívánják. Az
állomány növeléséhez, elhelyezéséhez szük-
séges épületek a területen rendelkezésre áll-
nak, így a bõvítés kizárólag az eddig igénybe-
vett területeken belül, a meglévõ épületek fel-
használásával, azok belsõ átalakításával, fel-
újításával, korszerûsítésével valósul meg.
Levegõtisztaság-védelmi szempontból elõze-
tes vizsgálati eljárásban a védelmezett hatás-
területen lévõ valamennyi ingatlan tulajdono-
sa és az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett
jogszerû használója ügyfél.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy sze-
mélyesen, illetve a törvényes, vagy írásban
meghatalmazott képviselõjük útján — dr. Mo-
hos Gabriella ügyintézõvel (tel.: 06 (22) 514
300) történõ egyeztetés szerinti helyen és idõ-
ben — betekinthetnek a létesítmény terveibe
és az ügy egyéb irataiba. Az iratokról másola-
tot, kivonatot készíthetnek, vagy másolatot
kérhetnek.
Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyé-
vel kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti ha-
tásvizsgálat szükségességére, illetve a kör-
nyezeti hatástanulmány tartalmára vonatko-
zóan a hirdetmény megjelenését követõ 21
napon belül közvetlenül a felügyelõséghez
észrevételt lehet tenni.

Dr. Kling István igazgató

I. körzet:
Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök,

Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta,

Sáregres

Február 3-4.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;

február 10-11.: dr. Földi József, Cece, Köz-
társaság u. 30., 06 (20) 3557 213;

február 17-18.: dr. Krencz Ferenc, Sárbo-
gárd, Ady E. u. 50., 06 (20) 4719 054;

február 24-25.: dr. Szénási Károly, Sárbo-
gárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 9751 7l5.

II. körzet:
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,

Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza

Február 3-4.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06 (30) 6393 977;

február 10-11.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06 (30) 9939 404;

február 17-18.: dr. Keszthelyi Gábor, Sár-
keresztúr, Szt. István u. 3., 06 (20) 9749
065;

február 24-25.: dr. Bögyös Gábor, Nagy-
lók, Ady E. u. 1., 06 (30) 6257 807.

A hatósági állatorvosi ügyelet a 06 (30)
9563 168 számú telefonon érhetõ el.

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

Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta)

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

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

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

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

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

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE, VAJTA

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

MEZÕFÖLDI
GAZDAKÉPZÕ
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság és

a Mezõfalvi Móricz Zsigmond
Könyvtár 2007-ben is megrendezi

HAGYOMÁNYOS
GAZDAKÉPZÕ

ELÕADÁS-SOROZATÁT

változó helyszínekkel,
az alábbi program szerint:

Február 1., csütörtök, 17.00 óra: Az új
mezõgazdasági intézményrendszer.

Kishantosi népfõiskola: Czetnerné
Kócsa Márta igazgató, Bögyös Zsolt
igazgató-helyettes, Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Földmûvelés-
ügyi Igazgatóság.

Február 7., szerda, 17.00 óra: Élelmi-
szerbiztonság — a gazdák kezében.

Mezõfalva, könyvtár: Pálmai Ottó
igazgató, Mezõgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság.

Február 9., péntek, 17.00 óra: Mi vár-
ható az EU agrár-vidékfejlesztési poli-
tikájában?

Kishantosi népfõiskola: Márton And-
rás vezetõ fõtanácsos, FVM Stratégiai
Fõosztály.

Február 13., kedd, 17.00 óra: Az EU-
támogatások aktualitásai.

Mezõfalva, könyvtár: István András
kirendeltség-vezetõ, MVH Fejér Me-
gyei Kirendeltség, Korompai Tamás,
Fejér Megyei Agrárkamara.

Február 15., csütörtök, 17.00 óra:
Gazdafórum — a GMO kérdésérõl.

Kishantosi népfõiskola: Ángyán Jó-
zsef egyetemi tanár, Szent István
Egyetem KTI.

A kishantosi elõadásokra igény szerint
jármûvet biztosítunk azoknak, akik az
elõadást megelõzõ nap 14.00 óráig be-
jelentik igényüket. Tel.: 06 (25) 488
280.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Mezõföld Népfõiskolai Társaság
2434 Hantos, Rákóczi út 18.,

tel.: 06 (30) 3850 379
e-mail: kishantos@enternet.hu

Móricz Zsigmond Könyvtár és
Mûvelõdési Ház

2422 Mezõfalva, József nádor u. 13.,
tel.: 506-985,

e-mail: mezok@vipmail.hu
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Harc a pontokért

Bad Boys—Pusztaegresi Fiúk
4-3 (3-2)

Vezette: Szakács I. Bad Boys: Porkoláb,
Mikuli, Berzeviczy, ifj. Soós, Tóth. Csere:
Soós. Pusztaegres: Ellenbruck, Batári,
Magyar, Kolonics, Fodor. Csere: Magya-
rosi, Õri Cs., Õri Gy., Tóth I.
A két csapat a tabellán elfoglalt helyének
megfelelõen jó iramú mérkõzést vívott.
Elõször a Pusztaegres került helyzetbe,
Mikuli a gólvonalon mentett. Hajtottak a
csapatok. Mikuli egyéni akció után sze-
rezte meg a vezetést a csapatának. Ma-
gyarosi távolról lõtte a labdát a kapu jobb
alsó sarkába. Szöglet után Berzeviczy a
kapuba pofozta a labdát. Tóth lefutotta
Batárit, és jobb külsõvel gólt rúgott. Nem
adta fel a Pusztaegres, mert Kolonics szé-
pített. A második félidõt ismét Mikuli ve-
zette be. A Bad Boys az elõny megtartá-
sára törekedett, visszavett az iramból. Ez
a taktika nem vált be, mert Batári szépí-
tett. Küzdött az egyenlítésért a Puszta-
egres, de ez nem következett be, mert a
Bad Boys ritmust váltott, újra a támadó-
játékot részesítették elõnyben. Sárga
lap: Tóth I. Gólszerzõk: Mikuli (2), Ber-
zeviczy, Tóth, illetve Magyarosi, Kolo-
nics, Batári.

Elmaradt a jó játék

Twister— B. B. Truck 2-1 (1-0)
Vezette: Szakács I. Twister: Bodoki, Sza-
bó, Balogh, Bognár, Kristóf. Csere: Kato-
na. B. B. Truck: Meilinger, Dobrovotzki,
Balázs, Varga, Zádori. Csere: Bognár
(3), Kovács, Sebestyén, Simon.
Nagyon sok hibával játszott mindkét csa-
pat. Bognár J. feleslegesen akart cselezni,
Kristóf elvette tõle a labdát és begyalo-
golt vele a kapuba. A második játékrész
elején emberelõnyös helyzetbe került a
Twister, de az elõnnyel nem tudtak élni,
sõt, Zádori révén egyenlített a B. B.
Truck. Annyira örültek az egyenlítésnek,
hogy nem figyeltek az ellenfélre, Balogh
újból megszerezte a vezetést, mely a
gyorsabb és pontosabb játékot játszó csa-
pat megérdemelt gyõzelmét hozta. Az
utolsó két percben a B. B. Truck játszott
elõnyben, de ezzel nem tudtak élni.
Sárga lap: Doborovotzki. Piros lap: Kris-
tóf végleg, illetve Dobrovotzki 2 perc.
Góllövõk: Kristóf, Balogh, illetve Zádori.

Gombócból is sok a tíz

Toledo—Vasutas 10-2 (5-1)
Vezette: Szakács I. Toledo: Csuti J., Csuti
T., ifj. Bodoki, Orosz, Kiss A. Csere: Ba-
rabás, Kiss L., Horváth, Orbán. Vasutas:
Schmidt, Czeiner, Bozsoki, Freschli,
Novák. Csere: Guszejnov.

Hat percig bírta a nyomást a Vasutas,
utána egy perc alatt két gólt szerzett a
Toledo, és ez megadta az alaphangot.
Mindkét félidõben egyformán hat-hat
gól esett. De, ha a Toledo a kialakult
helyzeteit berúgja, gyõzelmük nagyobb
arányú is lehetett volna. Sárga lap:
Czeiner. Góllövõk: Orbán (3), Orosz (2),
Kiss L. (2), Horváth, Barabás, Kiss A.,
illetve Freschli, Novák.

Reális különbség

Vidámfiúk—Spuri 5-1 (3-1)

Vezette: Szakács I. Vidámfiúk: Kovács,
Nyári, Oláh, Horváth, Keresztyén. Csere:
Német, Huszti R. Spuri: Németh, Ádám,
Tóth, Huszár L., dr. Roshdi. Csere: Hu-
szár T., Kiss, Kovács.
Jól kezdtek a Vidámfiúk, de a helyzetki-
használás az elsõ tíz percben nem sike-
rült. Végre megtört a jég, egy gól itt, egy
gól ott. Itt elfogyott a Spuri tudománya.
Még két góllal terhelték meg a Vidámfi-
úk az ellenfelük kapuját. A második já-
tékrész csak a Vidámfiúkról szólt. Egye-
dül Kovács lelkesedése dicsérhetõ, az ali-
bi futballt játszó Spuri csapatából.
Góllövõk: Horváth (4), Oláh, illetve Ko-
vács.

Gólzáporos mérkõzésen

Sárkeresztúr KIKE—Taki Team
10-6 (5-3)

Vezette: Szakács I. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger, Sütõ, Szaurvein. Csere: Ma-
dár, Plézer, Viola. Taki Team: Lajtos, La-
katos, Rohonczi M., Zobák, Rohonczi G.
Csere: Fövenyi, Vörös Z.
Nagyon érdekes mérkõzés volt sok góllal,
némi meglepetéssel. Az elsõ nagy helyze-
teket a Taki Team játékosai hagyták ki.
Váratlanul a KIKE szerezte meg a veze-
tést. Szabadrúgást végzett el Vörös, a lõtt
labdába Sütõ beletette a lábát, melyen a
labda megpattant, és a meglepett Lajtos
mellett a kapuban kötött ki. A gól után
jött a meglepetés, mert a Taki Team egy-
más után góllal terhelte meg a KIKE ka-
puját. Ez feldühítette a KIKE játékosait,
fokozták az iramot, négy egymás után rú-
gott góllal beállították az elsõ félidõ ered-
ményét. A második játékrészben úgy lát-
szott, hogy elfáradt a Taki Team, mert a
KIKE tízig meg sem állt. Jött a fordulat,
mert a késõn hajrázó Taki Team már csak
szépíteni tudott az eredményen. Sport-
szerû mérkõzés, ragyogó játék. A KIKE
ezzel a gyõzelmével elõrébb lépett a ta-
bellán. Góllövõk: Sütõ (2), Vörös, Sza-
uervein (2), Hajdinger (3), Viola (2),
illetve Zobák (2), Vörös, Rohonczi M.,
Lakatos (2).

Egyedül rúgott nyolcat

Krencz-nagyker—Flamengó
9-2 (5-1)

Vezette: Tóth Z. Krencz: Petrovics,
Ragyamóczki, Simon, Somogyi, Király.
Csere: Schneider, Vámosi. Flamengó:
Lekner, Varga, Tóth, Lakatos, Killer.
Csere: Banda, Berta, Derecskei.
Somogyi mattolta a nagyon rosszul játszó
Flamengót. Úgy érte el góljait a Krencz-
nagyker csapata, ahogy akarta. Önmagá-
ért beszél a Somogyi által rúgott nyolc
gól. Persze ezt nem érhette volna el, ha
játékostársai nem segítik ebben. A rúgott
kilenc gól mellett legalább még ugyan-
ennyi helyzetet ki is hagytak. A Flamengó
õszi játékára rá sem lehet ismerni kulcsjá-
tékosai nélkül. Az 50%-ot nyújtó Krencz-
nagyker helyet cserélt a tabellán. Góllö-
võk: Somogyi (8), Ragyamóczki, illetve
Killer (2).

Tele a tank, nyomják a gázt

OMV—Magnum 6-3 (2-2)
Vezette: Tóth I. OMV: Halasi, Zsebõk,
Lengyel, Örkényi, Killer. Csere: Domján,
Nagy. Magnum: Györök, Vinklmann,
Csendes, Lakatos, Bor. Csere: Csõgör,
Máté.
Az elsõ félidõben egyenrangú ellenfél-
nek bizonyult a Magnum. Örkényi a har-
madik percben nagy helyzetet hagyott ki,
az ötödikben viszont nem hibázott.
Mindössze harminc másodpercig tartott
az elõny, Lakatos egyenlített. Ezután Ha-
lasi remek védései következtek. A nézõk
által vitatott ítélet után megszerezte a ve-
zetést a Magnum. Még nem volt vége a
félidõnek, amikor Domján egy lepattanó
labdát lõtt a hálóba. A szünet után Len-
gyel hagyott ki két nagy helyzetet. Nagy
nyomás nehezedett Györök kapujára.
Hétmétereshez jutott az OMV. A meg-
ítélt büntetõt Örkényi értékesítette, majd
Killer volt eredményes. Bor még szépíte-
ni tudott, de Domján, majd Zsebõk újabb
góljai megadták a kegyelemdöfést. A
Magnum veresége a szabadnapos Ext-
rém malmára hajtotta vizet. Sárga lap:
Csendes. Góllövõk: Örkényi (2), Domján
(2), Killer, Zsebõk, illetve Lakatos (2),
Bor.

Gyõzött a jobbik

DKS—Enying 2-7 (1-2)
Vezette: Szakács I. DKS: Suplicz: Kele-
men, Domján, Kassai, Somogyvári. Cse-
re: —. Enying: Varga, Pudelka, Petõ,
Nagy, Körmendi II. Csere: Körmendi I.
Óvatosan kezdett a két csapat. Váratla-
nul Domján lövése talált utat a kapuba.
Sõt, Domján ismételhetett volna, de ehe-
lyett egyenlített az Enying Nagy révén.
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Az egyéni játékot erõltetõ DKS lassította
a játék iramát, melyre ráfizetett. Az
Enying megszerezte a vezetést Körmendi
II. révén. Nagyon elfáradt a csere nélkül
felálló DKS. A második játékrészben ér-
vényesült az enyingi fölény, mely gólok-
ban is megmutatkozott. Nemcsak fiziká-
lisan, de fejben is elfáradt a DKS. Ha
Suplicz nem véd olyan jól, akkor a kü-
lönbség nagyobb arányú lehetett volna.
Gyõzelmével az enyingi csapat feljött a
negyedik helyre. Sárga lap: Suplicz, illet-
ve Nagy. Góllövõk: Domján (2), illetve
Nagy (3), Körmendi II. (4).

Megvan az elsõ gyõzelem

Memphis Plus—Arsenal 1-3 (1-2)
Vezette: Tóth I. Memphis: Boros, Herc-
zeg, Takács, Molnár, Simon. Csere:
Emperger, Fodor, Lóth, Mészáros, Sza-
bó, Zámbó. Arsenal: Kiss. A., Veres G.,
Érsek, Veres P., Lukács. Csere: Csajbók,
Kiss R., Máté, Palásti.
Meglepetésként Lukács szerezte meg a
vezetést az Arsenalnak. Lövöldöztek a
Memphis játékosai, de gólt nem értek el.
Felpörgött az iram, Szabó nagy nehezen
betalált a kapuba, ki tudja, hányadik lövé-
se után. A második játékrészben elég
csapkodóvá vált a mérkõzés. Kiss A. re-
mek védései megbénították a Memphis
játékosait. Érett az újabb Arsenal-gól,
mely be is jött. A lelkesen játszó csapat
megérdemelt gyõzelmet aratott a rosszul
játszó Memphis ellen. Góllövõk: Szabó,
illetve Lukács (2), Csajbók.

Volt jobb

Légió 2000, Fair Bútor—Haladás
2-3 (1-2)

Vezette: Szakács I. Légió: Megyesi, Né-
meth, Huszár, Egei Zs., Csizmadia. Cse-
re: Horváth, Szilágyi Cs., Szilágyi F.,
Rozgonyi. Haladás: Géczi, Szántó Zs.,
Szántó K., Nagy, Szabó. Csere: Hollósi,
Kiss, Varga.
A meccs elején valaki fogadást ajánlott,
hogy a Légió ki fog kapni. Jó, hogy nem
fogadtam vele. Lendületesen kezdett a
Haladás, melyet a kihagyott három gól-
helyzet is igazol. Egy ellentámadás után
Horváth kilõtte a hosszú sarkot. Szántó

K. szöglet után fejelt a bal felsõ sarokba,
majd Varga csapott rá egy labdára, me-
lyet a kapuba lõtt. A második félidõben,
ha lehet rossz játék, erre a Légió rátett
még egy lapáttal. Türelmesebben játszott
a Haladás, tovább növelték elõnyüket.
Horváth újabb gólja csak szépségtapasz
volt. Sok kívánnivalót hagyott maga után
a Légió játéka. Megérdemelt Haladás-
gyõzelem, az amúgy sportszerû mérkõzé-
sen. Góllövõk: Horváth (2), illetve Szántó
K., Varga, Nagy.

— G. F. —

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém 9 2 2 47-24 29
2. Magnum 8 1 5 44-44 25
3. Sárkeresztúr KIKE 7 3 4 55-44 24
4. Enying 7 1 6 56-47 22
5. Krencz-nagyker 7 - 7 53-37 21
6. Flamengó 6 3 4 36-45 21
7. DKS 6 1 6 46-50 19
8. OMV 7 1 6 53-46 19
9. Memphis Plusz 5 4 4 37-33 19
10. Taki Team 2 2 10 34-59 8
11. Arsenal 1 2 11 20-53 5
Az OMV összeredményébõl 3 pont levonva.

A góllövõlista állása
28 gólos: Bor József (Magnum), 22 gólos:
Somogyi László (Krencz-nagyker), 16 gó-
los: Körmendi Zoltán II. (Enying)

Fair Bútor-csoport
1. Légió-Fair Kft. 11 1 2 80-14 34
2. Twister 9 3 1 52-19 30
3. Toledo 2005 12 2 - 67-25 28
4. Vidámfiúk 9 1 4 56-45 28
5. Miklós-Cece 8 2 3 51-35 26
6. Haladás 8 - 5 49-26 24
7. B. B. Truck SE 3 1 10 26-53 10
8. Spuri 3 1 10 22-58 10
9. Bad Boys 4 - 9 27-45 9
10. Pusztaegresi Fiúk 2 1 11 26-56 7
11. Vasutas - - 14 18-96 -3
A Bad Boys, a Vasutas összeredményébõl 3 pont le-
vonva.
A Toledo 2005 összeredményébõl 10 pont levonva.

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

SAK-hírek
Az NB III-as asztalitenisz-bajnokság
folytatódott, január 27-én, az Errea
Csákvár csapata volt az ellenfele a sár-
bogárdiaknak. Az õszi fordulóban a
csákváriak nyertek 11-7-re, a hazai csa-
pat készült a visszavágóra, ami azonban
nem sikerült. A párosok mérkõzésén
mind a kettõ játszmát a csákváriak nyer-
ték, máris 2-0 a javukra. Az egyéni mér-
kõzések sem úgy alakultak, ahogy a ha-
zaiak szerették volna. Lovász Lajos tu-
dott lépést tartani az ellenféllel, és nyert

három egyéni mérkõzést, egy botlása
volt csak.
A többi hazai játékosról ez nem mond-
ható el, mert folyamatosan botladoztak.
Ifj. Papp László és Dörögdi Gábor csak
egy-egy mérkõzést tudott nyerni, id.
Papp László pedig még a kötelezõ egyet
sem. Így nem csoda, hogy a végered-
mény 15-3 lett a csákváriak javára. A
csapat jelenleg a 8-9. helyen van, még
nem kiesõ, de a bent maradáshoz ennél
sokkal jobb játékra van szükség. Követ-
kezõ mérkõzésünk Esztergom csapata
ellen lesz, nem itthon, ez sem lesz egy
sétagalopp.

SAK-vezetõség

ADÓ 1%
A Black Time Sport és

Kulturális Egyesület

ezúton kéri Önöket, hogy adójuk
1%-ával járuljanak hozzá, hogy

világbajnok tánccsoportunk
továbbra is mûködhessen.

Adószám:
18494950-1-07.

Köszönjük felajánlását!

Háriné Németh Ilona, Black Time

HIRDETMÉNY
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen
26402/06. ügyszámon elõzetes vizsgálati eljá-
rás indult a Nádor-tó Kft. beruházásban, a Sár-
bogárd—Nagyhörcsök 01145/4 és 01182
hrsz. alatti ingatlanon létesülõ 2 db halastóra
vonatkozó elõzetes vizsgálati dokumentáció
alapján.
A Nádor-tó Kft. 2 db halastó létesítésének üze-
meltetésére kért engedélyt.
Az I. sz. tó (01145/4 hrsz.) mûszaki szempont-
ból mesterséges kialakítású, részben terepbe
mélyítve, részben körtöltéssel határolt kivitel-
ben valósul meg. A területet vízfolyás nem
táplálja, a tó feltöltéssel, a Malomcsatornából
szivattyúval oldható meg, lecsapolása a Ma-
lomcsatorna aktuális vízszintjének függvé-
nyében, részben gravitációsan lehetséges.
A II. sz. tó (01182 hrsz.) mûszaki szempontból
mesterséges kialakítású, részben terepbe
mélyítve, részben körtöltéssel határolt kivitel-
ben valósul meg. A területet vízfolyás nem
táplálja, a tó feltöltése és lecsapolása a Ná-
dor-csatornából gravitációsan történik.
A vélelmezett hatásterületen levõ valamennyi
ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántar-
tásba bejegyzett jogszerû használóját ügyfél-
ként ezúton értesítjük errõl.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy sze-
mélyesen, illetve a törvényes vagy írásban
meghatalmazott képviselõjük útján — dr. Mo-
hos Gabriella ügyintézõvel (tel.: 06 (22) 514
300) történõ egyeztetés szerinti helyen és idõ-
ben — betekinthetnek a létesítmény terveibe
és az ügy egyéb irataiba. Az iratokról másola-
tot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot
kérhetnek.
Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyé-
vel kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti ha-
tásvizsgálat szükségességére, illetve a kör-
nyezeti hatástanulmány tartalmára vonatko-
zóan hirdetmény megjelenését követõ 21 na-
pon belül közvetlenül a felügyelõséghez észre-
vételt lehet tenni.

Dr. Kling István igazgató
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Gonosz anyós — jó anyós
„Lelkész úr, feltétlenül jöjjön el egyszer,
és beszéljen a lányom szívére!” — keser-
gett az asszony.
Kezét tördelve állt elõttem. Tulajdon-
képpen nem ismertem. Az istentisztele-
ten legalábbis soha nem láttam. Fecsegõ
stílusa rossz benyomást tett rám.
„Nos, a leánya rossz útra tért? Mit csi-
nált?”
„Jaj nekem, feltétlenül beszéljen egyszer
a szívével! Minden este a kapuban áll egy
fiatalemberrel.”
Nevetnem kellett.
„De hát ilyen a világ sora. Egy napon bi-
zonyára be fogja vezetni a fiatalembert a
lakásba és...”
Tovább nem jutottam. Mintha vipera
csípte volna meg az asszonyt, felugrott.
„Az a fickó nem teheti be a lábát a laká-
somba!” — kiáltotta. — „Örülök, hogy
megszabadultam tõle!”
Elámultam.
„Hát ismeri õt?”
„Persze, hogy ismerem. A lányom férje
volt.”
„A lányának a férje? És most esténként
kinn állnak a kapu elõtt? Nem értem!”
„Hát igen, a lányom elvált tõle. Mondtam
neki mindjárt, mikor elõször odahozta a
fiút: ez nem neked való!”
„És a lánya mégis hozzáment feleségül?”
„Értse már meg! Hozzáment, de aztán el-
vált tõle!”
„Vagy úgy! Elvált, mert Ön ezt így akarta.
Most pedig kiderült, hogy ez a két ember
mégis szereti egymást. És az elváltak,
mint titkos szerelmespár találkoznak. Így
van?”
Az asszony bólintott.
Ez aztán furcsa történet. Kicsit világosab-
ban akartam látni, ezért megkérdeztem:
„Aztán miért nem kedveli ezt a fiatalem-
bert? Lusta? Iszik? Bántalmazza a felesé-
gét? Elveri a pénzt?”
Az asszony a fejét rázta.

„Dehogy, ilyesmirõl szó sincs. Különben
egész rendes ember, de — nekem nem
kellett. Ugyanis csak bányász. A lányom
pedig csinos, kaphatott volna jobbat.”
Ez aztán kihozott a sodromból. Az öreg-
nek úgy megmostam a fejét, hogy egész
kicsire zsugorodott. Majd elmentem vele
a lányához. Nagyon rendes fiatalasszony
volt. Megtudtam, hogy komolyan szerette
a férjét, csak anyja befolyására adta be a
válókeresetet. Most pedig — igen, most
kiderült, hogy férje is, õ is nagyon meg-
bánták ezt a lépést. És pillanatnyilag nem
tudják, mit tegyenek.
Egy szó mint száz: gondoskodtam róla,
hogy saját lakáshoz jussanak és kikerülje-
nek az anya befolyása alól. Ismét összehá-
zasodtak, és boldogan folytatták közös
életüket.
Ha az ember a sok házassági elválás okát
kinyomozná, megdöbbenhetne, hogy
tudja felhasználni az ördög sokszor a leg-
közelebbi rokonokat a házasfelek szét-
szakítására. Unszolás, piszkálódás meg-
állás nélkül, míg végül egy szerencsétlen
feleség elhiszi, hogy becsapták, vagy a
szegény férj beképzeli, hogy rosszul
választott.
Ezért szeretnék dicséretet mondani an-
nak a bátor asszonynak, akirõl most a kö-
vetkezõ történetet mondom el.

Élt Frankfurt am Mainban egy özvegy,
aki növekvõ gyerekeivel nehezen vere-
kedte át magát az életen.
Egy napon távirat érkezett, ami az egész
házat izgalomba hozta. A legidõsebb fiú,
aki már nem lakott együtt a családdal, kö-
zölte benne: „Eljegyeztem magam. Hol-
napután érkezem a menyasszonyom-
mal.”
Elõször meghökkent hallgatás. Vajon
nem kellett volna ennek a fiúnak elõször
anyjáról és a testvéreirõl gondoskodnia?
Aztán milyen lehet ez a menyasszony?
Egyikük sem ismerte. Azon az estén
mindnyájan kissé nyomott hangulatban
indultak lefeküdni.
Az anya viszont valódi keresztyén volt.
Éjszaka kiöntötte szívét az Úrnak. Más-
nap reggel pedig maga köré gyûjtötte sze-
retteit és így szólt: „Most pedig szigorú
parancsot adok nektek: testvéretekkel
együtt kell örülnötök. Menyasszonyát
mint új testvért fogadjátok be magatok
közé. És ami a legfontosabb: elvárom,
hogy abban a leányban csak a jót lássátok
meg. Ha valamelyikõtök hibát fedezne fel
benne, senkivel nem beszélhet róla — Is-
tent kivéve.” A jegyespár ezalatt már vo-
naton ült. A leány szíve szorongott: hogy
fog megállni jövendõbeli sógornõi kriti-
kus tekintete elõtt, akikrõl võlegénye
annyi dicséretes dolgot mesélt?
A barátságos fogadtatás után azonban
minden aggodalma elszállt. Olyan szere-
tet és szívélyesség vette körül, hogy telje-
sen megnyílt és határtalan bizalmat nyert
võlegényének édesanyja felé.
Szeretet és béke uralkodott közöttük.
Meg is maradt — most már több mint
harminc éve.
Miért hallgatnám el? Az özvegy, aki ilyen
bölcsen és szeretettel járt el — az édes-
anyám volt.

(Forrás:
Család, szülõk, gyermekek c. könyv)

REFORMÁTUS HELYETTESÍTÉSI
SZOLGÁLAT

Szeretettel tájékoztatjuk
a Sárszentmiklósi Református Egyházközösség tagjait, hogy

2007. február 4-étõl vasárnapi istentiszteleteink
(helyettesítés miatt) délután 3 órakor kezdõdnek.

A helyettesítési szolgálatokat az elkövetkezendõkben
Gottfried Richárd alapi lelkész végzi.

Kérjük ennek az üzenetnek a továbbadását az ismerõseink között!

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések és
segítségkérések a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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MIKSZÁTH MEGIDÉZÉSE
Mikszáth Kálmán születésének 160. évfordulója,
illetve a magyar kultúra napja alkalmából neves
írónk mûveibõl olvastak egymásnak idén kicsik
és nagyok szombaton a városi könyvtárban. Ki-ki
a számára legkedvesebb könyvbõl választott egy
részletet, hogy megossza azt a többiekkel.

Örömteli, hogy ez az esemény évrõl évre szép
számban megmozgatja az iskolásokat. Nagy sze-
repe van ebben az õket oktató-nevelõ pedagógu-
soknak és szülõknek is. Ez is bizonyítja, hogy van-
nak még, akik szeretnek olvasni, és továbbadják
a könyvek iránti vonzalmukat az utódoknak is.

Hargitai Kiss Virág

ÚJ DVD-FILMEK
a mûvelõdési ház videotékájában

EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL
— magyar filmvígjáték parádés szereposztással;

TIGRIS BRIGÁD
— francia kalandfilm a század eleji Párizsról;

SZUPERSULI
— családi vígjáték Tim Allennel;

A FÉLELEM KÓRHÁZA
— Stephen King írásából;

A TESTÕR
— thriller Michael Douglas és Kiefer Sutherland

fõszereplésével.
Mindenkit szeretettel várunk!

H-P: 13—20.30, szo.: 16—20.30-ig.
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Zöldborsós
csirkemell

Hozzávalók: csirkemell, 1 kg zöldborsó, 2
dl tejszín, petrezselyemzöld, 25 dkg párolt
rizs, vaj, reszelt sajt.

A kicsontozott csirkemellet vágjuk ujj-
nyi csíkokra. Tegyük forró vajra, s ke-
vergetve süssük, míg ki nem fehéredik.
Ekkor adjuk hozzá a zöldborsót, fel-
öntjük a tejszínnel, ízesítjük kevés pet-
rezselyemzölddel, s fedõ alatt pároljuk
puhára. Amikor már majdnem puha,
keverjük hozzá a fõtt rizst. Pároljuk
még néhány percig, majd forrón, re-
szelt sajttal meghintve tálaljuk.

Réteslappal
borított szilva

Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg szilva,
10 dkg cukor, 2 evõkanál méz, 1 csipet
õrölt fahéj, 5 dkg vaj, 10 dkg zúzott
pörkölt dió, 1 csomag réteslap.

Elõkészítés: a szilvákat megmossuk,
negyedeljük és kimagozzuk. A sütõt
200 °C-ra (gázsütõ 3. fokozat) elõme-
legítjük.

Elkészítés: a cukrot kevés vízben felol-
vasztjuk, beletesszük a szilvát, a mé-
zet, a fahéjat, felforraljuk, és 1-2 per-
cet kevergetjük. Amikor kicsit össze-
esett, levesszük a tûzrõl. Egy hõálló tá-
lat kivajazunk, és beleöntjük a szilva-
ragut, megszórjuk a dióval. A rétesla-
pot lapjaira szedjük, és egyenként a tál
tetejére rendezzük, hogy szép fodros
legyen. A maradék olvasztott vajjal
meglocsoljuk, és a sütõben pirosra süt-
jük (kb. 20 perc). A sütõbõl kivéve
azonnal tálaljuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

MELLÉBESZÉLÉS
Társadalmunk életében, tisztelt hallgató-
ság, nagy szerepe van a mellébeszélés-
nek. Ha két ismerõs találkozik valahol,
séta közben, egy buszon, egy vonatfülké-
ben, s nincs mit mondaniuk egymásnak,
elkezdenek az idõjárásról csevegni. Tipi-
kus mellébeszélés! Vagy például egy tár-
saságban a kávénál szörnyû volna hallgat-
ni. Ha ugyanis néhány ember együtt ül
egy baráti helyiségben, tûrhetetlen a né-
maság. Egyszerûen muszáj megtörni a
csendet. És elkezdõdik a mellébeszélés.
Itt is elõkerül az idõjárás, a bûnözés, a tá-
vollevõ ismerõsök ügyei, némely politi-
kus szidalmazása, a mai fiatalság, vagy
(korosztálytól függõen) a mai öregek
kritizálgatása, erkölcs- vagy elmebeli
hiányosságaik dühödt, esetleg gúnyos
kárhoztatása.
Két kérdés merül itt fel, tisztelt hallgató-
ság.
Elõször is bizonyos helyzetekben miért
nem lehet csendben maradni?
Egyrészt talán azért, mert itt udvariatlan-
ság kussolni. Azt a látszatot kelti, mintha
semmibe venném a jelenlevõket, mintha
olyannyira közömbösek volnának szá-
momra, hogy egy szavam sincs hozzájuk.
Másrészt a csend veszélyes állapot: ter-
meli a hátsó gondolatokat. A hallgatás
gyanús. Aki hallgat, az vagy bûnös, vagy
rosszban töri a fejét. Jobb gagyarászni va-
lamirõl, akármirõl. Ez látszólagos közös
nevezõre hozza a csoportot, baráti légkör
illúzióját kelti, egy bizonyos felszínesen
kellemes légkört teremt.
A másik kérdés: a mellébeszélés mi mellé
irányul?
A mellé szó, ha igekötõ, arra utal, hogy
valami lényeget, valami célt eltéveszt,

vagy mellõz a cselekvés. Ha a csatár mel-
lélövi a labdát, akkor az a labda elkerüli a
lényeget, a kaput. Aki mellébeszél, az
nem arról szövegel, amirõl kellene.
Kérdezhetik Önök, hogy két véletlensze-
rûen találkozó ismerõs miféle lényegrõl
cserélhetne eszmét. Egyáltalán: mi a
lényeg? Azt gondolom, hosszú csendre
volna szükség, hogy némileg körvonala-
zódni kezdjen a válasz. Létezik lényeg, ne
kerülgessük a forró kását. De, merül föl a
kérdés, megkérdezhetem-e én az utcán
szembejövõ ismerõsömtõl, aki például
megverte, rugdosta a honfitársát:
— Hogy állsz a lelkiismereteddel?
Vagy feltehetek-e ilyen kérdéseket má-
soknak:
— Hogy állsz az alkoholizmusoddal?
— Miért verted meg a feleségedet?
Ugye, nem!
Tolsztoj, a nagy író így kezdi egyik írását:
„Egy kilencvenöt esztendõs katonánál éj-
szakáztunk. I. Sándor és Miklós alatt
szolgált.
— Várod-e a halált?
— A halált? De mennyire! Azelõtt fél-
tem, de most már csak egyre kérem az Is-
tent: hogy bûnbánatot tarthassak, megál-
dozhassak. Mert sok a bûnöm...”
Úgy látszik, léteznek szavak a lényeges
élettények megragadására. Léteznek,
csakhogy nem használjuk õket. Van
olyan érzésem, hogy a napjainkban el-
hangzó szövegeknek legalább háromne-
gyede mellébeszélés. Tovább megyek:
manapság minden megszólalás
mellébeszélés.
Ez az írás is az, tisztelt hallgatóság. Pedig
volna lényeg is!

(L. A.)
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MEGFEJTÉS
sirály, taréj, asszony, bögöly, Nagy-
Britannia, stressz, Bács-Kiskun me-
gye
Helyes megfejtést küldött be: Törzsök Be-
áta, Sárbogárd; Horváth András, Sárbo-
gárd; Varga Dávid, Sárbogárd; Gõdér
Beatrix, Sárszentágota; Nagy Kamilla,
Sárszentágota; Bereczk Dávid, Sárbo-
gárd.

Szerencsés megfejtõnk:

GÕDÉR BEATRIX,
Sárszentágota, Május 1. út 41.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted

a szerkesztõségben.

Rejtvény

Nem pillangó, mégis száll,
Szárnya van, de nem madár. Mi az?

Szurkálós a természete,
Nemigen vagy jóban vele.
Csak jót akar pedig neked,
Azt akarja, ne légy beteg. Mi az?

Kicsi fején nagy kalap,
kuporog a fa alatt. Mi az?

Beküldési határidõ:
2007. február 6.

Borsószem királykisasszony
Volt egyszer egy királyfi, aki hercegkis-
asszonyt akart feleségül venni, de nem
ám holmi jöttment hercegleányt, hanem
olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta
az egész világot, hogy meglelje a hozzá il-
lõt, de minden választottjában talált vala-
mi kivetnivalót. Hercegkisasszony akadt
ugyan elég, de a királyfi kételkedett ben-
ne, hogy vérbeli hercegkisasszonyok,
mert mindegyik tett valami olyat, ami
nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a
birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem
lel magához való feleséget.
Egy este szörnyû vihar kerekedett, dör-
gött, villámlott, az esõ meg úgy zuhogott,
mintha dézsából öntötték volna. A nagy
égzengésben egyszer csak megverte vala-
ki a palota kapuját. Az öreg király maga
ment kaput nyitni.
Egy hercegkisasszony állt a küszöbön. De
uram teremtõm, hogy megtépázta a zu-
hogó esõ meg a vad szél! A hajáról, ruhá-
járól patakokban szakadt a víz, a cipõje
orrán befolyt az esõ, a sarkán meg kifolyt.
S mégis azt merte mondani, hogy õ vérbe-
li hercegkisasszony!
— No, majd elválik, hogy igazat mon-
dott-e — gondolta magában az öreg ki-
rályné, de nem szólt senkinek; bement a
hálókamrába, kiemelt az ágyból minden
dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem
borsót tett az ágydeszkára. Aztán rára-
kott a borsószemre húsz derékaljat, azok-
ra meg húsz vastag pehelydunnát, s oda
vezette alvásra a hercegkisasszonyt.
Reggel aztán megkérdezte tõle, hogy
esett az alvás.
— Egy szemhunyást sem aludtam — pa-
naszolta a hercegkisasszony. — Isten tud-

ja, mi volt abban az ágyban! Egész éjjel
nyomott valami, akármelyik oldalamra
fordultam. Csupa kék-zöld folt a testem.
Restellem megmondani, de sosem volt
még ilyen kényelmetlen ágyam!

Most már aztán láthatták, hogy vérbeli
hercegkisasszony a vendégük, mert húsz
derékaljon és húsz pehelydunnán keresz-
tül is megérezte azt a kicsi borsószemet.
Csak egy javából való, igazi hercegkis-
asszony lehet ilyen kényes.

A királyfi nyomban feleségül vette, úgy
megörült, hogy igazi hercegkisasszonyra
akadt. A borsószem meg a királyi kincses-
kamrába került, ott mutogatják mind a
mai napig, ha ugyan azóta el nem lopta
valaki.

Aki nem hiszi, járjon utána.

Heti idõjárás

Változékony marad idõjárásunk a kö-
vetkezõ napokban, péntek kivételével
szinte minden nap erõs lesz a szél, csa-
padék is várható. Ez eleinte esõ, zá-
poresõ lesz, csak északkeleten lesz
csütörtökön hózápor, majd a hét vé-
gén már máshol is megjelenik a hava-
zás, hózápor is, de ebbõl csak pár cm
friss hóréteg alakulhat ki elsõsorban a
hegyekben, ahol tartósan fagypont kö-
rül lesz a hõmérséklet. A reggeli hõ-
mérséklet -3—4, a nappali 1—9 fok
körül várható.

www.metnet.hu

EGY HASZNOS „FÉREG”

Harmatos hajnalokon, esõben ázó nyári
napokon úton-útfélen elénk kerül. Ha
pedig száraz idõben fényes nappal óhaj-
tunk vele találkozni, csak egy ásónyomnyi
földet kell kifordítanunk, abban bizonyo-
san ott tekereg egy-kettõ.
Hogy ne sokáig fûzzem a szót, elárulom
hogy a földigilisztáról hallotok tõlem.
Nem is gondolnátok róla, hogy az õ nyo-
morult, veszendõ élete fontosabb a föld
történetében, mint a nála ezerszer, milli-
ószor hatalmasabb élõlények.
A földigiliszta hallgatag, ártatlan féreg.
Mi a tápláléka? A föld a tápláléka, no,
nem éppen a homok, nem is a nyers, vad
agyag. A jóféle, termékeny, porhanyós
földet csemegézi. Mi minden van abban!
Valóságos mesevilág, és a lábunk alatt,

anélkül, hogy tudnánk róla: parányi,
szemmel nem látható állatok, növé-
nyek, csúszkáló, gördülõ, folydogáló,
sokféle alakú szerzet. Rajtuk, meg a
korhadó-rothadó növényi és állati hul-
ladékon hízik a gilisztanépség. Külö-
nösen a korhadó növényeket kedvelik.
Nyári éjszakákon azért lopakodnak ki
a felszínre, hogy ennivalót hordjanak
le a föld alá. Hullott leveleket, fony-
nyadt fûszálakat. Behúzzák a zsák-
mányt föld alatti járatukba, és bekenik
nyállal. Attól hamar emészthetõvé
lesz a levél, a fûszál. A gilisztának ke-
nyér, a földnek trágya.
A termõföldnek majd minden sze-
mecskéje megjárta már valamelyik gi-
liszta gyomrát; és ki tudja, hány gilisz-
táét fogja még megjárni.
Így szántogatja, porhanyítja, forgatja a
talajt eke nélkül a földi giliszta.
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Február 3., SZOMBAT
MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Pufóka 8.15 Az én kis állatker-
tem 8.20 Cucu malac kalandjai 8.30 Süsü, a sárkány 9.10 Netkori 10.05 Iskola-
társak 11.00 Don Matteo 12.00 Hírek 12.05 Csellengõk 12.30 Az Óceán Csillaga
13.00 Határtalan emberek—határtalan történetek 13.30 Idõutazók 14.25
Ízvadász 14.55 MaXmotor 15.25 TS—Út Pekingbe 16.00 Domino BHSE—Sze-
ged—Beton VE 18.00 Testi mesék 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show 19.55 Ötös
lottó-sorsolás 20.10 Emma 22.10 Dob+basszus 22.40 Ég veled! 0.20 Hírek 0.25
Sporthírek 0.35 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 Rendõr-akadémia 14.35 L.
A. Heat—Halálos páros 15.35 Harmadik mûszak 16.25 Szabad napos baba
18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Durty dancing 21.35 A fenevad gyomrá-
ban 23.15 Bérgyilkos ösztön 0.55 Óriáspókok 2.30 Egy rém rendes család 2.55
Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.55 Ez kész! Pénz! 10.20 A vadon naplója 10.50 Babavi-
lág 11.25 Tájvadász 12.00 Dilizsaruk 12.30 Hetedik mennyország 13.30
JAG—Becsületbeli ügyek 14.25 A láthatatlan ember 15.25 Euréka 16.25 Csil-
lagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Alagút a
halálba 22.25 Gyilkos összeesküvés 0.05 Szörnyek szigete 1.40 Veszélyes õrjá-
rat 2.30 A láthatatlan ember 3.20 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 10.35 Búék 2007. 12.00 Krónika
12.30 Éléskamra 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Iro-
dalmi 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
Mese 21.44 Zene 22.00 Krónika 22.20 Világvevõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Saját
hangja, vigye haza 0.10 Éjszaka

Február 4., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.50 Feszti körkép 9.20 Abszolút 9.50 „Így szól az Úr!” 10.00 Örömhír 10.25 Re-
formátus ifjúsági mûsor 10.35 Útmutató 11.00 A Biblia ételei 11.30 Zsoltárvariá-
ciók 12.00 Hírek 12.05 Csendül a nóta 13.00 Tapsi Hapsi kalandjai 13.10 Super
man 13.20 A medve 14.55 TS-Sport7 15.40 Magyar elsõk 16.00 Stílus 16.25
Delta 16.55 Munka-Társ 17.25 KészPénz 17.55 BBC-exkluzív 19.00 Híradó 19.25
Krém 20.25 A szólás szabadsága 21.35 Tesó 23.00 Hírek 23.05 Sporthírek 23.10
TS-Motorsport 23.40 TS-Férfi Kard Világkupa
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.30 Receptklub
9.50 Havazin 10.20 Játék 11.15 Hegyi mentõk 12.00 Híradó 13.20 Vadnyugati
fejvadász 14.15 Egy rém rendes család 14.45 Seven Days — Az idõkapu 15.40
Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Döglött akták 17.30 Titkos küldetés 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 A fõnököm lánya 21.45 Heti hetes 22.55 Rózsaszín
Cadillac 1.20 Portré 1.50 Krokodil 3.05 Egy rém rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.25 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Sliders 12.35 Knight Rider
13.30 Flipper legújabb kalandjai 14.25 Monk — Flúgos nyomozó 15.25
Smallville 16.25 Gyilkos számok 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Gagyi lovag 22.10 Hóból is megárt a sok 0.00 A bõség földje
2.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát-medencei krónika 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kert-
jében 9.05 Világóra 10.04 Református istentisztelet közvetítés 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Nép-
dalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Vándorló
szülõföld 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40
Operettkettõsök 20.04 Rádiófónia 21.05 Kisbárány születik 22.00 Krónika 22.20
Édes Anna 23.47 Verdi: Aida 0.10 Éjszaka

Február 5., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A szólás
szabadsága 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.05 Szívtipró gimi 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.30 Roma Magazin 12.55 Domovina
13.25 Munka-Társ 13.55 KészPénz 14.20 BBC-exkluzív 15.20 Kodály 125 15.30
Csendül a nóta 16.25 Quinn doktornõ, a varázsló 17.15 Hírek 17.20 Körzeti hír-
adók 17.35 Bûvölet 18.35 Jog-alap 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 A tv ügy-
védje 20.40 Kék fény 21.40 Titkos szolgálat—MI-5 22.30 Hétfõ este 23.05 Kul-
túrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.45 Provokátor 0.15 Torzók
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 A nagy zsák-
mány 14.05 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 negyedik angyal 23.05 Lán-
goló város 1.10 Reflektor 1.25 Bundesliga 2.35 ITTHON 2.50 AutóMánia 3.15
Fókusz

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.30 Észbontó 13.30 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 21.210 NCIS 22.15 Szulák
Andrea-show 23.15 Tények este 13.45 Csillagkapu 0.35 Furcsa fickók a
fedélzeten 2.10 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 Szepességi történet
12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.37 Egy város regénye 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk
szót! 22.00 Krónika 22.30 Felhang 23.00 Hírek, kenó 23.04 Lemezmúzeum 0.10
Éjszaka

Február 6., KEDD

MTV: 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.05 Szívtipró gimi 10.55
Hebrencs 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.30 Srpski ekran 12.55
Unser Bildschirm 13.25 Múlt-kor 13.55 Dob+basszus 14.25 Magyar elsõk
14.45 Emeljük fel szívünket! 14.50 Katolikus krónika 15.20 Kodály 125 15.30 Csi-
náljuk a fesztivált! 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 Önök kérték! 20.40 Kedd 21 21.40 Titkos szolgálat — MI-5 22.35 Kedd
este 23.05 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Meggyanúsítva
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 Rövid pórá-
zon 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 19.35 Legyen Ön is
milliomos! 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 Megszólít az éjszaka 23.30
XXI. század, a legendák velünk élnek 0.05 Az elnök emberei 1.00 Reflektor 1.15
Igaz történetek 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.20 Észbontó 13.20 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 Atomhajsza 23.55
Alexandra pódium 0.30 Tények este 1.00 Pacific Palisades 1.50 Max 3.45 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 Szepes-
ségi történet 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Ven-
dég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Han-
gos recept 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.48
Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Egy város regénye 21.05 Vallási híradó 21.35
Népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó
23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka

Február 7., SZERDA

MTV: 5.50 Nap-kelte 9.00 A tv ügyvédje 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.05 Szívtipró
gimi 10.55 Superman 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.30 Hrvatska
12.55 Ecranul nostru 13.25 Ízvadász 13.55 Netkori 14.45 Kodály 125 14.55 Kor-
mányváró 15.25 „Feszti” körkép 15.55 Fogadóóra 16.25 Quinn doktornõ, a va-
rázsló 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 Krém 20.40 Maigret: A kelepce 21.25
Ünnep a világ körül 21.40 Maigret: A kelepce 22.30 Szerda este 23.05 Kultúrház
23.30 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Lapozó 0.20 Titkos szavazás
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
14.05 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 Gyilkos hajsza 23.05 Alias
0.05 Reflektor 0.20 Kingdom Hospital 2.05 Kemény zsaruk 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Tájvadász 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.20 Észbontó 13.20 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
22.20 4400 23.20 Tények este 23.50 Lapzárta 1.50 A bûn nyomában 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Tetten
ért szavak 11.33 Szepességi történet 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 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 20.37 Egy város regénye 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 8., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Dob+basszus 9.55 Mit fõzzünk
ma? 10.05 Szívtipró gimi 10.55 Cucu malac kalandjai 11.10 Titokzatos Násztya
12.00 Híradó 12.30 Slovenski utrinki 12.55 Együtt 13.25 Lapozó 13.55 Abszolút
14.25 Krém 15.20 Kodály 125 15.30 Önök kérték! 15.45 Életképek 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 20.35 A csillagje-
gyek ura 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 Nagydarab
és Kicsiagy 13.55 Játék 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Isteni sugallat 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 19.35 Le-
gyen Ön is milliomos! 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 Esti showder
23.05 Házon kívül 23.35 Figyelõk 0.35 Reflektor 0.50 Infománia 1.20 Egy rém
rendes család 1.45 Odüsszeia 2.30 Házon kívül 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.25 Észbontó 13.25 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 21.55 Belphegor — A
Louvre fantomja 23.55 Tények este 0.25 Strucc 0.55 Hideglelõsdi 2.30 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 20.37 Egy város regénye
21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00
Hírek, kenó 23.04 A mikrofonnál Kodály Zoltán 23.24 Esti dallamok 0.10 Éjszaka

Február 9., PÉNTEK
MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Testi mesék 9.55 Mit fõzzünk
ma? 10.05 Szívtipró gimi 10.55 Tapsi Hapsi kalandjai 11.15 Titokzatos Násztya
12.00 Híradó 12.30 Sorstársak 12.55 Sírjaik hol domborulnak? 13.25 Delta 14.00
Regi óra 14.50 Kodály 125 15.00 Ablak 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.35
Bûvölet 18.30 Jog-alap 18.40 Tv-taxi 18.55 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Gõg
20.40 Csináljuk a fesztivált! 21.40 Gondolj apádra! 22.35 Péntek este 23.10 Kul-
túrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Rock sztár
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 A Mazsola
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 19.35 Legyen Ön is
milliomos! 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15 Lost—Eltûntek 22.15 Odaát
0.10 Reflektor 0.25 Solo — A tökéletes fegyver 2.05 MeneTrend 2.25 Egy rém
rendes család 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 12.20 Észbontó 13.20 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 Cápaember 23.40 A médium 0.40 Tények este
1.10 Svindli 2.50 FBI ügynökök bevetésen 3.40 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 Zsidó vallási félóra 14.10 Péntek kávé-
ház 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 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Egy város regénye 21.05 Tetten ért sza-
vak 21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy ha-
zában 0.10 Éjszaka

AKCIÓS BÚTORVÁSÁR!AKCIÓS BÚTORVÁSÁR!
50-70%-OS KEDVEZMÉNNYEL50-70%-OS KEDVEZMÉNNYEL

ülõgarnitúrák, kanapék, fotelok, tévéállványok,ülõgarnitúrák, kanapék, fotelok, tévéállványok,
gardróbszekrények, ifjúsági sorok, számítógépasztalok,gardróbszekrények, ifjúsági sorok, számítógépasztalok,

étkezõgarnitúrák, székekétkezõgarnitúrák, székek
az Árpád-lakótelepen (a régi orosz kantin helyén)!

Akciónk a készlet erejéig tart!
NYITÁS: FEBRUÁR 5-ÉN, 8 ÓRÁTÓL.NYITÁS: FEBRUÁR 5-ÉN, 8 ÓRÁTÓL.
Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig, Szo.: 8-12-ig.

Telefon: 06 (20) 9826 630
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhaszná-
lású 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.
Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ
Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0214911)

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)

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)

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.
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)

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

Tollpaplan-készítés! Pákolicz Árpádné,
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Tel.: 06 (25)
476 051.
Családi ház eladó Sárbogárdon. Panelt beszá-
mítok. Érd.: 06 (30) 361 1210.
Sárszentmiklóson családi ház eladó; 06 (30)
224 2825. (0921358)

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

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)

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 a 06 (30)
583 2187-es telefonon.
Üzletközpontban és az OTP fölött lakás kiadó;
06 (30) 330 2615. (0921366)

24 éves dekoratív, jó kommunikációs készsé-
gû nõ érettségivel, számítógépes, pénztárgép-
kezelõi végzettséggel 4-6 órában munkát vál-
lalna. Minden megoldás érdekel! Tel.: 06 (70)
379 8293. (0921269)

Ház eladó a központban; 06 (20) 553 5131.
(0921267)

Árpád-lakótelepen lakás eladó; 06 (20) 916
4933. (0921266)

Keverék kiskutyákat — újfunlandi anyától —
elajándékoznánk; 06 (30) 989 2604. (0921265)

Személyautókat vásárolok bontásra; 06 (20)
329 2694. (0921263)

Kisipari dûlõben családi okok miatt szõlõ el-
adó, présházzal, teljes felszereléssel. Ár meg-
egyezés szerint. 06 (70) 595 5726.

Szántó eladó; 06 (20) 968 7406. (0921262)

Ady E. út 100. alatt üzlethelyiség kiadó; 06
(25) 461 294. (0921261)

Eladó Opel Astra 1.4-es, 2001-es, gyári ext-
rákkal, 91.000 km. Tel.: 06 (70) 374 0770.
(0921259)

Aprított akác, cser tûzifa házhoz szállítva el-
adó. Tel.: 06 (20) 336 7067. (0921397)

Kétéves, 1.4-es Skoda Fabia sok extrával el-
adó; 06 (20) 473 3876. (0921396)

Keveset használt, szép állapotú, 6 kW-os kan-
dalló eladó; 06 (25) 461 664. (0921395)

Kukoricát vásárolnék. Tel.: 06 (20) 381 1720.
(0921394)

Egytonnás Suzuki kisteherautó, 800 cm3-es, 5
l fogyasztás, ponyvás, 1 év mûszakival eladó,
utánfutót beszámítok. Irányár: 350 ezer Ft; 06
(70) 381 1544. (0921391)

Veszélyes fák kivágását vállalom, ugyanitt ké-
ménybontás, ereszcsatorna tisztítás; 06 (20)
437 4869. (0921390)

Árzuhanás! Télikabátok, kötött pulóverek ak-
ciós áron az Atlanta sportboltban. (0921398)

Régi típusú parasztház eladó Sárbogárdon, a
Nagy L. utcában; 06 (30) 260 5426. (0921387)

Gáztûzhelyet vagy villanytûzhelyet vásárol-
nék; 06 (30) 384 0228. (0921385)

Ady-lakótelepen 1,5 szobás lakást vásárol-
nék; 06 (30) 384 0228. (0921385)

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parket-
ta 1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199
Ft/db-tól; 06 (20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel; 06
(20) 9475 970. (0921381)

Láncfûrésszel fakuglizást vállalunk. Tel.: 06
(30) 514 8619, 06 (30) 358 2516. (0921374)

Pénztárgép eladó! Tel.: 06 (30) 465 2314.

Jelmezkölcsönzés új helyen Ady 168. Photo
Hall mellett február 2-tõl; 06 (30) 444 5525.
(0921369)

Eladó Ford Escort 1.6 D, 87-es, 2008. júliusig
érvényes mûszakival. Tel.: 06 (20) 556 6802.

(0921386)

Cecén, a központhoz közel, aszfaltos utcában,
10 éves, 3 szoba összkomfortos családi ház
melléképülettel eladó. Ár megegyezés szerint!
Érd.: 06 (25) 235 100 vagy 06 (20) 216 5649.

Mûtrágyaszóró eladó. 06 (30) 939 1939.
(0921274)

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

KORLÁTLAN
INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén

a kábeltévé-szolgáltatótól! Havidíj
5.000 Ft-tól, a belépési díjból 50%-os

kedvezmény a lakótelepeken.
Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984

762, 06 (25) 462 295.

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

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583.
TÛZIFA ÉS AKÁCCSEMETE ELADÓ;

06 (30) 9470 899. (0921476)

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
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Sárbogárdon
LAKÓPARK
ÉPÍTÉSÉT

tervezõ cég piac- és igényfelmérés
céljából érdeklõdõket keres,

akik újépítésû, kedvezményes
hitellehetõséggel szeretnének

lakást vásárolni.

Tel.: 06 (30) 606 5990
E-mail: aldos@t-online.hu

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

MEGNYÍLT!
KOMPUTERES
LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS

KONTAKTLENCSE
ILLESZTÉSI VIZSGÁLAT.

Kedden délután és
csütörtökön délelõtt.

Szemüvegkészítés, javítás helyben.
Szemüvegkeretek és lencsék

az olcsóbbtól a luxus minõségig.
Dioptriás és divat kontaktlencsék.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS
BANKKÁRTYÁK ELFOGADÁSA.

Sárbogárd, Ady E. út 101.
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig,
8-17 óráig, szombaton 8-12-ig.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.

Szerkesztõségünkben kaphatók többek

között az alábbi könyvek:

A Szent István Általános Iskola története

1926-2005

Horváth Lajos: Iskoláskönyv;

Almádi Sándor: Labdarúgó kisokos(kodó)

Kocsis Lajos: Légy jó, kisfiam!

Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.
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Nyílt
tér

Oly jól csúszik
ez a banánhéj

Az enyhe tél miatt úgy tûnt, hogy nem kell
majd a városnak pénzt költeni a járdák,
utak síkosság-mentesítésére. Hát, tettek
róla a város vezetõi, hogy mégis költsék
azt a pénzt. A múlt héten az egyik fagyos
reggelen arra lettünk figyelmesek, hogy
annak ellenére, hogy ott se hó, se jég,
sózzák a Hõsök terén a parkolót. Nagyon
meglepett ez bennünket, mert azelõtt
nagy hó és fagyok idején is úgy kellett
könyörögni, hogy tegyenek valamit a
csúszásveszély ellen. Ez a szórás viszont
most teljesen fölöslegesnek bizonyult,
mert az enyhe reggeli fagy is kiengedett
már akkorra, amikor a téren „végig-
kolbászolt” a sószóró autó. Szerintem
azon a reggelen a Hõsök terén nem volt
csúszásveszély. Akkor meg mire ez a nagy
buzgalom, mire ez a nagy költekezés só-
ra, sószóró munkásokra?

Ki hozza vajon az ilyen utasításokat?
Csak nem a polgármester akarta ezzel azt
bizonyítani, hogy milyen érzõ szívû, ren-
des, jó gyerek, és nem sajnálja a sóra a
pénzt, nehogy elcsússzanak az óvodába
érkezõ gyerekek és szüleik?

A takarékosság miatt bezárás elõtt álló
óvoda szülõit nem nagyon tudta meghat-
ni e nagylelkû só- és pénzszórással. Nem
fogják neki elfelejteni soha azokat a lát-
ványosan nagy ívû csúsztatásokat, ame-
lyekkel a Hõsök terei óvoda bezárását
próbálta hajuknál fogva kirángatott ér-
vekkel megmagyarázni. Azokhoz a csúsz-
tatásaihoz még a városligeti mûjégpálya
is kicsi lett volna.

Javasoljuk, hogy az óvoda bezárásával
kapcsolatban megspórolt aprópénzt költ-
se sózás helyett a Hõsök terén létesítendõ
mûjégpályára, és azon tanítsa a város zse-
niális csúsztatómûvésze csúsztatni a vele
szavazó képviselõket.

Név és cím a szerkesztõségben

Megkérdeztem Ferencz Kornélt,

aki elmondta, hogy az idõjárásjelentés
szerint nagyobb hóra lehetett számítani,
ezért úgymond alásóztak a hónak, hogy
az le ne fagyjon.

/H/

A szólás szabadsága…
A polgármester—jegyzõ párosról mit
mondhatnánk? A legenyhébb kritikáért
elégtételt vesznek, minden vélt sérelmet
megtorolnak. Az sem érdekli õket, ha ez-
zel családokat tesznek tönkre. Azt gon-
doltuk, hogy majd az új testület tisztessé-
ges, becsületes lesz, hogy õk nem a rajtuk
esett sérelem miatti bosszúállással, nem
rombolással kezdik! Most mégis, békés
építõmunka helyett beálltak a bosszú-
szomjas, hatalomittas két „vezetõ” mögé
elvtelen, gyáva szavazógépnek. Szinte fel
sem fogják, hogy mit tesznek. Most ép-
pen egy jól mûködõ rendszert, az oktatást
verik széjjel. Pedig csak rajtuk állna, hogy
bebizonyítsák: õk különbek, mint az elõt-
tük járók és a mostani régi-új fönti hatal-
masok. Csinálhatnák másképpen, job-
ban!
Mi mindig híresek vagyunk „valamirõl”.
Most éppen az óvodák iskolák bezárása a
téma. A képviselõk most sem magukon
kezdték a takarékoskodást, ahogy ez nor-
mális helyen elvárható lett volna. De
amíg olyan emberek vannak többségben
a képviselõ-testületben, akik csak a saját
érdekeiket ápolgatják, akik bármivel le-
kötelezhetõk, nem is leszünk másról híre-
sek.
Azt mondják õk, hogy a süllyedõ hajóból
ki kell dobálni a fölösleges terhet. Milyen
fölháborító cinizmus van ebben a mon-
datban! Hát itt a gyerekek, a családok je-
lentik a fölösleges terhet? És ebben az
oktatási bizottság elnöke jár az élen. Azt
mondta az óvoda bezárásáról folytatott
vitában, hogy vérzik a szíve az óvodákért,
de sajnos nincs mit tenni. Ez bizony szem-
forgató, álszent megnyilvánulás volt tõle,
mert igenis lenne mit másképpen tenni!
De õ most egy „pártutasítást” teljesített.
Pedig azért lett képviselõ, hogy a mi érde-
keinket képviselje! Tudja-e õ és a többi

képviselõ egyáltalán, hogyan néz ki an-
nak az óvodának az épülete belülrõl, amit
bezárnak? És tudja-e, hogy milyen a má-
sik, amibe be akarják zsúfolni a megma-
radó gyerekeket? Tudják-e azt, hogy mi-
lyen szociális helyzetû gyermekek járnak
óvodába, és hogy milyen helyzetben lesz-
nek ezután? Beszélt-e a bizottság elnöke
az érintett szülõkkel, pedagógusokkal, az
intézmény vezetõjével, tett-e bármilyen
javaslatot‚ észrevételt a mindent eldöntõ
bizottsági ülés elõtt? Nem!
Az oktatási bizottság elnöke volt az intéz-
mény hóhérja, aki „vérzõ szívvel”, de
igent mondott, beállt a gondolkodás nél-
küli szavazógépbe. Õ is olyan, mint a töb-
bi, pedig tõle mást várt volna az ember,
hiszen hitoktatóként más igét hirdet a
szószékrõl, mint amirõl a valóságos tettei
tesznek most bizonyságot! Rá kellett jön-
nünk, hogy õ is csak egy olyan gyarló em-
ber, aki a vallása, hite mögé bújva leimád-
kozza bûneit a templomban, hogy aztán
újra elkövesse azokat. Bûnrészes lett ab-
ban, hogy mások eszközének kiszolgál-
tatva képviselõi jogosítványát, családok
sorsáról irgalom nélkül, egy kézfeleme-
léssel döntött. Miért nem állt az emberek
mellé? Miért nem hallgat a lelkiismereté-
re, a „vérzõ szívére”? Miért nem a saját
véleményét nyilvánítja ki ahelyett, hogy a
pártot eszközként kihasználók érveit
szajkózza.
Ez a társaság, amelytõl a választás elõtt
sokat vártunk, csak olyan lett, mint az al-
kohol: öl, butít és nyomorba dönt! Öl,
mert megölte a hitet a tisztességben, bu-
tít, mert elhiteti, hogy ennek így kellett
történnie, nyomorba dönt, mert apák,
anyák lesznek e döntés miatt munkanél-
külivé, gyerekek maradnak iskolaéretle-
nek, mert ötéves korig nem járhatnak
óvodába‚ mivel helyhiány miatt nem ve-
szik fel õket, és egy egész város, Sárbo-
gárd süllyed tovább a megosztottság és a
sötét érdekek, indulatok bûzlõ mocsará-
ba.
A tettek magukban hordják büntetésü-
ket.

Név és cím a szerkesztõségben

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanyám,

nagymamánk

PAJOR MIHÁLYNÉ
életének 81. évében,

hosszú szenvedés után
elhunyt.

Temetése február 3-án,
13 órakor lesz a Huszár-

temetõben.

Gyászoló család

ÉPÜL AZ
ÁSVÁNYVÍZ-
PALACKOZÓ

Az Árpád utca egyik lakója kérdezte,
hogy a volt szovjet laktanya lebontott
épületeinek helyén mikor kezdõdik a
korábban emlegetett beruházás. Meg-
kerestük Bereczk Imrét, a terület tu-
lajdonosát a téma kapcsán. A sárbo-
gárdi nagyvállalkozó érdeklõdésünkre
elmondta: hétfõn lesz az ünnepélyes
alapkõletétel; utána végre megkez-
dõdhetnek a 160 sárbogárdinak mun-
kahelyet biztosító ásványvíz-palacko-
zó üzem kivitelezési munkái.

Hargitai Kiss Virág


