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Veled, vagy
nélküled?

Dögöljön a
szomszéd tehene is…

Nem gondok nélküli Sárbogárd és a
kistérség többi településének viszonya.
Ha a polgármester hiúságból, vagy sér-
tettségbõl, azért, mert nem õt válasz-
tották meg a kistérség elnökének, a
jegyzõvel együtt betart a közös kezde-
ményezéseknél, együttmûködési lehe-
tõségeknél, akkor ennek mindenki ká-
rát látja. Egyre világosabban kiderül
azonban, hogy a rossz viszonynak a vi-
déki falvak mellett Sárbogárd lakossá-
ga szenvedi leginkább a kárát. Az in-
tézményi bezárások, nagyarányú elbo-
csátások egyértelmûen mutatják: Sár-
bogárd vezetésének makacssága, önfe-
jû elkülönülése nem vezet semmi jóra.
Mert kistérségi együttmûködéssel
több területen továbbra is jó eséllyel
biztosítható lenne az intézmények mû-
ködtetése az eddigi színvonalon.
Magyar Józseffel, a Sárbogárdi Több-
célú Kistérségi Társulás elnökével er-
rõl beszélgettem.
Hargitai: — Mindenhol arról hallani,
hogy az egészségügyben, szociális intéz-
ményekben, családsegítõ szolgálatban,
vagy éppen a közoktatásban társulnak, és
így jobban járnak a térségek települései.
Úgy tûnik, a sárbogárdi kistérségben nem
mindenben ez a helyzet. Sárbogárd in-
kább a maga útját akarja járni a kistérség
ellenében. Mi errõl a társulás elnökének
a véleménye?

Lerakták a palackozó-
üzem alapkövét

Nagy esemény helyszíne volt a hajdani szovjet laktanya területe
február 5-én délután. Lerakták az elsõ ütemben négyszázezer, a
második ütemben már egymillió literes napi gyártási teljesít-
ményre tervezett ásványvíz-palackozó üzem alapkövét. Mint
arról 2006. szeptember 21-ei lapszámunkban már hírt adtunk, a
szovjet laktanya területén több fúrással 13.000 éves, rendkívül
tiszta, bõséges forrású vízrétegre bukkantak 120 méter mély-
ségben. Erre négy kutat létesítettek. Ezek mindegyike 350 li-
ter/perc teljesítményt nyújt. Bereczk Imre sárbogárdi vállalko-
zó ezekre a kutakra álmodott 2,5 milliárdos befektetéssel palac-
kozóüzemet. Az álom közeledik a megvalósításhoz.

Cikkünk a következõ oldalon� Folytatás a 3. oldalon�
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Veled, vagy nélküled?
Magyar József: — A kistérség települései
— legalábbis amióta én konkrétan is is-
merem õket — szorgalmazzák az intéz-
ményi területen való összefogást, vagy
ahol lehetséges, például mûködtetésre,
fejlesztésre, programokra a közös pályá-
zást. Igaz, változó eredménnyel.
— Sárbogárd miatt?
— Ezt konkrétan nem mondhatom. De
azt nagy valószínûséggel mondhatom,
hogy Sárbogárdnak sem kellene óvodát,
iskolát bezárnia, leépítenie szociális,
egészségügyi feladatokat, ha e feladatok-
ban szorgalmaznák a kistérségi társulási
együttmûködést. A központi költségve-
tés most ezt részesíti elõnyben, ezt finan-
szírozza, vagyis az intézményi mûködte-
téseknél elsõsorban a társulásokat ösz-
tönzi. Élni kellene ezzel a lehetõséggel,
és nem az egyébként is üres saját zsebbõl
finanszírozni, majd leépíteni a jelenleg
jól mûködõ intézményrendszert.
— Sárbogárd nélkül nem megy?
— Sárbogárd a kistérségben az 50,5%-os
lakosságarányával döntõ súlyt tud gyako-
rolni. Sajnálatos lenne, ha ez a döntõ súly
nem elõrevivõ, hanem visszahúzó, bom-
lasztó hatású lenne. Mi próbáljuk meg-
gyõzni Sárbogárd polgármesterét arról,
hogy az együttmûködés Sárbogárdnak is
elemi érdeke a szociális ellátásban, idõ-
sek gondozásában, a családsegítõ szolgá-
latban, gyermekjóléti feladatokban. A
közös mûködtetés elõrelépést hozna a
feladatok ellátásában vidéken és Sárbo-
gárdon egyaránt, miközben az intézmé-
nyek továbbra is megõrizhetnék a szak-
mai önállóságukat. Sárbogárd nélkül is
van módja a vidéki településeknek az
összefogásra, de közel se olyan jók a lehe-
tõségek, mint akkor, ha Sárbogárddal
együtt lépünk fel. Sárbogárdnak is fontos
lenne, hogy pluszforrásokhoz jusson eze-
ken a területeken. A gyermekjóléti és
családsegítõ szolgálat térségi intézmény-
ként való közös mûködtetése — kiegé-

szítve egy harmadik, vagy akár több fel-
adattal — például azt jelenthetné, hogy
az ágazat a jelenleginél magasabb szinten
lenne finanszírozható, és megfelelõen
tudná ellátni a feladatát. Ma valamennyi
település milliókat fordít erre saját költ-
ségvetésébõl. Mezõszilas esetében, ahol
én vagyok a polgármester, több millió
plusz terhet jelent. Ha pl. a családsegítõt
beolvasztják a tervük szerint a Mészöly
Géza Általános Iskolába, ez véleményem
szerint visszalépést jelent. A csökkenõ
források mellett létszámot kell majd ott is
leépíteni, ami persze a feladat ellátásá-
ban is csökkenést hoz majd. Míg intézmé-
nyi szinten esély sincs arra, hogy a mû-
ködtetéshez pluszforrásokhoz jussanak,
kistérségi szinten ezt kifejezetten támo-
gatja az állam. Természetesen nem vita-
tom, hogy joguk van ehhez, és a vonatko-
zó törvény is lehetõvé teszi, hogy ezt meg-
tegyék.
— A sárbogárdi polgármester és a jegyzõ
talán attól fél, hogyha az intézmények irá-
nyítása a kistérség kezébe kerül, presztízs-
veszteséget szenvednek.
— Én úgy gondolom, hogy a polgármes-
tert és a jegyzõt ezzel nem éri presztízs-
veszteség, hiszen nem az a lényeg, hogy
például ki írja alá a munkaszerzõdéseket,
hanem az, hogy a feladat jól el legyen lát-
va. Nem azért választottak polgármester-
nek engem se, hogy itt minél nagyobb ha-
talmat gyakoroljak, hanem azért, hogy
mûködtessem a falut, jól mûködjön az in-
tézményrendszer. Nekem például, mint
mezõszilasi polgármesternek e kérdés-
ben az a legfontosabb, hogy az egyébként
jól mûködõ családsegítõ szolgálatunk
megmaradjon, és ha lehet, még jobban
mûködjön. Ha ennek az az útja, hogy ezt
kistérségi szinten lássuk el, és így plusz-
forrásokhoz juthatunk, illetve a falu költ-
ségvetését ez nem terheli újabb milliók-
kal, ugyan, kit érdekel, hogy ki írja alá a
munkaszerzõdéseket? A feladatot lás-
sam el, ez számít, semmi más. Ma volt ná-
lam az óvoda vezetõje. Arról beszélget-

tünk, hogy mindenképpen meg kell tarta-
nunk mind a négy óvodai csoportot. Ha
kell, ezt kistérségi együttmûködésben,
vagy más intézményfenntartó társulás-
ban oldjuk meg, de a falunak az a jól fel-
fogott érdeke, hogy a gyerekek óvodai el-
látása hároméves kortól biztosított le-
gyen. Ne legyenek munkanélküli óvónõk,
dajkák, anyák, akik azért nem tudnak el-
menni dolgozni, mert nem tudják elhe-
lyezni a gyerekeiket az óvodában. Aki
nem rövidlátó, könnyen megérti, hogy
egy olyan lépéssel, hogy leépítjük az óvo-
dánkat, beláthatatlan lavinát indítanánk
el szociális, foglalkoztatási, oktatási és
egyéb téren a faluban, ahol egyébként se
rózsás a helyzet. Kit érdekel akkor, hogy
ki a kakas a szemétdombon? Nem fontos
itt a személyes hiúság. Állítom, hogy így
gondolkodik a polgármesterek többsége.
— Miért látja ezt másképp Juhász János?
— Ne haragudj, de erre nem az én felada-
tom, hogy válaszoljak. Nem is tudom,
hogy minderrõl hogyan vélekedik akár õ,
vagy a sárbogárdi képviselõ-testület. Bí-
zom abban, hogy ha másképpen, és az
érinti a kistérségi együttmûködést, akkor
mindezt ki is fejti a soros társulási ülésen.
Én csak azt mondom, ha elõnyünk van a
kistérségi együttmûködésbõl, akkor azt
válasszuk. Döntéshozóként normális fej-
jel csak azt kell néznem, hogyan tudok ki-
farolni egy olyan lehetetlen helyzetbõl,
amikor leépíteni kellene, intézményt be-
zárni, embereket elbocsátani. Fõként, ha
ezt más módon is meg lehet oldani, akkor
megkeresem azt a másik megoldást, te-
kintet nélkül arra, hogy ez egyébként
egyéni felfogásom szerint sérti-e, vagy
sem a hiúságomat. Sajnos, valószínû,
hogy mindezt ezzel együtt mi sem ússzuk
meg, de például ezekkel a megoldásokkal
igyekszem minimalizálni ennek kockáza-
tát. Például Igarral mi is közösen mûköd-
tetjük az iskolai oktatást. Iskolabusz
hordja be a gyerekeket Mezõszilasra. Az
iskolabuszt a kistérség üzemelteti. Ez ta-
valy hatmillió megtakarítást jelentett, az
idén meghaladja a hétmillió forintot. Vé-
leményem szerint éppen Sárbogárdnak
kellene ezekben a dolgokban kezdemé-
nyezõnek lenni. A körzetközponti szere-
pe éppen azzal nõne, ha élen járna abban,
hogyan lehet a közös együttmûködéssel
kölcsönösen elõnyökhöz juttatni egy-
mást. Mi tudjuk Sárbogárd akár kereszt-
be is tehet a kistérség településeinek,
megakadályozhat bizonyos fejlesztése-
ket, együttmûködéseket, de ezzel a leg-
többet magának, a város lakóinak árt. Én
azt várom és kívánom, hogy inkább mo-
torja legyen az együttmûködésnek!

Hargitai Lajos

A sárbogárdi református egyház által alapított
Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma kéri,
hogy adójuk 1%-ával támogassák tevékenységét.

Célunk: a sárbogárdi református
templom és parókia felújítása.

Adományukkal rendelkezés alapján a sárbogárdi református idõsek otthona
mûködésének segítéséhez is hozzájárulhatnak.

Adószámunk: 18483118-1-07, Árva Bethlen Kata Alapítvány, Sárbogárd.

További munkájukra áldást kérve a felajánlásukat köszönjük.

�Folytatás az elsõ oldalról
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A CIGÁNYVAJDA LÁTOGATÁSA
Kállai Csaba, a magyarországi cigányok vaj-
dája Sárbogárdra látogatott a múlt héten. El-
kísérte õt Kolompár Ernõ, Fejér megye ci-
gányvajdája, valamint az Országos Cigány
Önkormányzat két képviselõje.
Fejér megye azon településeit látogatták
meg, ahol mûködik cigány önkormányzat.
A helyi kisebbségi önkormányzat képviselõi
és Juhász János polgármester fogadták õket.
A vendégek felajánlották segítségüket bármi-
lyen, a cigány kisebbséget érintõ kérdés meg-
oldásában. A beszélgetés során elmondták,
hogy szervezettebbé kívánják tenni a kistérsé-
gekben a kisebbségi önkormányzatok munká-
ját. Az új szervezeti rendszerben Székesfe-
hérvár lesz a regionális központ. A sárbogárdi
kistérséget Lakatos György és Rostás József
képviselik majd a regionális tanácsban. Meg-
alakult a „Vének Tanácsa” is, ahová Zentai
Bélát delegálták Sárbogárdról. Lakatos Péter
Gyõzõ az Országos Cigány Önkormányzat lis-
táján tanácsnokként szerepel.

Hargitai Lajos

A helyi önkormányzattal és a hivatalos
hatóságokkal folytatott hosszadalmas
engedélyeztetési huzavona után — mely-
nek teljesen még mindig nincs vége — ér-
keztünk el az alapkõ letételének ünnepé-
lyes aktusához. Ennek díszvendége Kol-
ber István, a Miniszterelnöki Hivatal ál-
lamtitkára volt. Õ helyezte el a mintegy
9600 négyzetméteren elterülõ hatalmas
létesítmény egyik fõ tartóoszlopának
gödrében azt a saválló acélhengert,
amelybe beletették az építkezés tervraj-
zának egy példányát, az alapító iratot,
Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és
ipari miniszter 160 millió Ft-os vissza
nem térítendõ támogatásról szóló ado-
mányozó levelét a megjelentek aláírásá-
val, valamint egyéb más dokumentumo-
kat.
Az államtitkár méltatta ennek a beruhá-
zásnak a jelentõségét, amelynek különös
fontosságot az ad, hogy egy hátrányos
helyzetû térségben valósul meg. A palac-
kozóüzem teljes mûködtetésekor 160
ember fog dolgozni, és a város kasszáját
200 millió Ft-os évi iparûzési adóbevétel-
lel gazdagítja.
A rendezvényen megjelent Zimmer-
mann József, a Fejér Megyei Munkaügyi
Központ vezetõje. Az alapkõ letételénél
a beruházás jelentõségét méltatta Juhász
János polgármester is.
A beruházás jelentõs részben családi
összefogással, a család tagjainak részvé-
telével valósul meg. A 8600 négyzetméte-
res, focipálya méretû óriási csarnok
Bereczk Imre reménye szerint májusra

tetõ alá kerül, abba Németországból tele-
pítenek modern automata gyártósoro-
kat. Ez kiegészül PET-palackot fúvó, töl-
tõ, címkézõ, csomagoló gépsorral is. A
parkolóban már ott várakoznak az ás-
ványvizet szállító kamionok, amelyek Eu-
rópa-szerte terítik az üzembõl naponta
kikerülõ, kiváló, minõségû palackozott
ásványvizet.
Kolber István hangsúlyozta: ez a beruhá-
zás azt is bizonyítja, hogy Bereczk Imre
mégiscsak lehet próféta a saját hazájá-
ban. Tisztelete jeléül a család hölgy tagja-
inak (Bereczk Imre feleségének és
Bereczk Imolának) egy-egy csokor virá-
got adott át.

Miután helyére került a dokumentumo-
kat tartalmazó acélhenger, a helyszínre
érkezett egy betonkeverõ autó, és rövide-
sen megtelt az elsõ gödör betonmasszá-
val. Ezzel megindult az alapozás, s egy-
más után töltötték meg betonnal a többi
gödröt is.
Az alapkõletételre 2007. február 5-ei dá-
tummal a beruházás majdani üzemelte-
tõje, a családi vállalkozásban létrehozott
Waterdeep Ásványvíz-palackozó Kft. ás-
ványvizet palackoztatott. Ebbõl az ese-
mény emlékére minden vendég kapott
egyet-egyet Bereczk Imrétõl.

Hargitai Lajos

Lerakták a palackozóüzem alapkövét
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Miklósi sportsiker

Amegye legjobbjai között az 5. helyet érte el a sárszentmiklósi iskolások alsós csa-
pata a „Játékos ügyességi versenyen” január 20-án, Agárdon. A csapat tagjai:

Baki Dániel, Bátai Nóra, Cseh Zsanett Evelin, Csernyánszki Nikolett, Freschli Barna-
bás, Gráczer Bálint, Kolompár Roland, Kósa Szilárd, Kovács Angéla Fanni, Nagy Bé-
la, Nagy Krisztián, Rapolder Tamás, Salamon Dávid, Sebestyén Melinda, Tóth Roxá-
na, Tóth Vivien, Zobák Dominika, Zsiga Alexandra. Felkészítõ tanáruk: Magyar Ni-
koletta.

Mi lesz veled, iskola?
Az a hír járta, hogy — több más kis iskolá-
hoz hasonlóan — a nagylóki általános is-
kola felsõ tagozata megszûnik. A hír kap-
csán Tóth József, Nagylók polgármestere
a következõket fogalmazta meg:
— A nagylóki képviselõ-testület nem be-
zárásról döntött, hanem arról, hogy Sár-
bogárddal és Hantossal társulva a Sár-
szentmiklósi Általános Iskola tagiskolá-
jává válik a nagylóki iskola. Nem iskola-
bezárásról, illetve nem a felsõ tagozat
megszüntetésérõl van szó.
Tény, hogy a 2006 nyarán módosított
közoktatási törvényben szereplõ osztály-
létszámok érintik a nagylóki iskolát is.
Eszerint a 7-8. osztályban meg kellene

lennie a 15 fõnek. A módosított törvény
miatt újra kell minõsíteni az általános is-
kolát. Ha nincs meg a létszám, akkor nem
minõsül nyolcosztályosnak, hanem tagis-
kolaként kapcsolódhat egy olyan iskolá-
hoz, amelyik nyolcosztályos.
Ráadásul a költségvetési törvény is azt
forszírozza, hogy a kistelepülések iskolái
akkor jutnak hozzá az alap- és kiegészítõ
normatívához, ha intézményfenntartó
társulásokba tömörülnek.
A kormányintézkedések révén elõállt
kényszerhelyzetben próbáljuk megkeres-
ni azt az utat, megoldást, ami a lehetõ leg-
kisebb érvágással jár Nagylóknak.

Hargitai Kiss Virág

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.

A JESZ
A múlt héten kaptam egy könyvet. „A
JESZ”, ez volt a címe. A Janus Egyetemi
Színház tíz évére emlékeznek benne a kö-
tet írásainak szerzõi. A bevezetõt ismerõs
személy, hazánkfia, a sárbogárdi születé-
sû Mikuli János, a pécsi egyetemi színház
vezetõje jegyzi.

Mikuli János Leszkovszki Albin diákszín-
padában kapta meg a színjátszás neveze-
tû „fertõzést”, ami úgy tûnik, hogy az õ
esetében gyógyíthatatlan „betegséggé”
fajult. A JESZ elõtt több más amatõr (fél-
hivatásos) együttesben is játszott. A pécsi
egyetemi színháznál alapító tagként dol-
gozik. Ezt a színházi szellemi közösséget
szakmai elhivatottsága, sajátos, rájuk jel-
lemzõ mûvészi felfogása, a színészi mun-
kában megnyilvánuló igényessége izgal-
mas produkciói kapcsán mind gyakrab-
ban emlegetik a magyar alternatív szín-
játszás világában.
Parti Nagy Lajos: Ibusár címû darabjával
aratták az elsõ igazán komoly szakmai si-
kert. Ezt Sárbogárdon is bemutatták. En-
nek az elõadásnak a különlegessége az
volt, hogy az eredetileg is vasútállomáson
játszódó darabot a sárbogárdi vasútállo-
más várótermében mutatták be óriási ér-
deklõdés mellett.
Mikuli János elhozta szülõföldjére Moli-
ére Tartuffe-jét is. Errõl az elõadásról
Leszkovszki Anna ad hírt a kötetben.
Olvashatók a kötetben írások neves szín-
házi szakemberektõl (Nánay István, Ka-
tona Imre, P. Müller Péter) az egyetemi
színjátszásról, lapokban megjelent kriti-
kák az elõadásokról, valamint a nézõk, a
társulat jelenlegi és volt tagjai vallanak az
egyetemi színházhoz kapcsolódó élmé-
nyeikrõl.
A színház szellemi mûhely, amelyben a
társadalom számára fontos érzések, gon-
dolatok nyernek az egyének személyes
életére is jelentõs kihatású közösségi
megfogalmazást. Ennek egyik mûhelyé-
be pillanthatunk be ezen a könyvön ke-
resztül. Gratulálunk Mikuli Jánosnak —
aki egyúttal e kötet szerkesztõje is — e tíz
esztendõhöz, az elhivatott, nagyszerû
munkához, amivel gazdagította a magyar
színházi kultúra történetét!

Hargitai Lajos
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AZ EGYENLÕ ESÉLYEKÉRT
Az Esélyek Háza téli fórumsorozatának
elsõ állomásaként Sárbogárdon tartott
fórumot az esélyegyenlõség megteremté-
sének, javításának lehetõségeirõl a szer-
vezet két munkatársa.
Borsos Miklós médiareferens a szeptem-
berben (immár negyedszer) megrende-
zésre kerülõ esélyegyenlõségi hónaphoz
kapcsolódóan beszélt a már bevált prog-
ramjaikról, így például a fogyatékkal élõk
által megtartott tanórákról. A képekkel
illusztrált elõadás végén kérte a jelenlé-
võket, hogy bármilyen ötletük van újabb
programok megszervezésére, keressék
õt.

Kõszegi Erika kistérségi menedzser be-
vezetõjében összefoglalta a társadalom
jelenlegi helyzetét. Kifejtette: a GDP
ugyan nõ, azonban az egy fõre jutó reál-
bér illetve nyugdíj jóval alulmarad ettõl.
Az egyébként is hátrányos helyzetû társa-
dalmi csoportokat (nõk, gyermekek, ro-
mák, fogyatékkal élõk) ez különösen ér-
zékenyen érinti. Szükséges lenne a sze-
génység és kirekesztõdés mérséklése, a
társadalmi és területi hátrányok csök-
kentése, az esélyek növelése, a hiányzó
szolgáltatások kiépítése. Szólt a megol-
dásokról is. Most mindent a kistérségek
felé tol a kormány — ha tetszik, ha nem,

ehhez kell idomulni. A kistérségi társulá-
sok által fenntartott ellátórendszer kiépí-
téséhez magasabb normatíva hívható le.
Szociális településrendezési programo-
kat kellene elindítani (mivel Magyaror-
szágon ma is 2000 cigánytelep van), fel
kellene térképezni a veszélyeztetett cso-
portokat, elõsegíteni a romák integráció-
ját, biztosítani a hiányzó szociális ágaza-
tokat és az ellátás minõségét. Fontos
szerepük van a szociális kerekasztalok-
nak, lobbinak, és nem utolsó sorban a pá-
lyázati lehetõségek kiaknázásának, me-
lyeket részletesen is felsorolt.

Hargitai Kiss Virág

STRUCCFARM
SÁREGRESEN

Hétvégén különleges ebédünk volt. Rántott struccmáj
került az asztalra tört burgonyával. Már a korábbi évek-

ben is vásároltunk strucchúst Sáregresen Takácséktól, akik
régóta tenyésztik ezeket a különleges, nagytestû madarakat.
A húsának az íze hasonlít a borjú húsához, de jóval könnyebb.
A mája, mint a kacsáé, és egy belõle van vagy másfél kiló.
Vittük az unokákat is magunkkal, akiknek nagy élmény volt a
struccmadarakat nemcsak képen, hanem életben is látni. Ta-
valy voltak kicsi struccok is Takácséknál. Az idén csak a kakas
és a tojó volt meg, a többit már levágták, illetve eladták. Mint
elmondták, évente negyven tojást tojik a tojó. Azt elviszik
keltetõbe, és aztán hozzák haza a kis struccokat felnevelni.
A strucc tápláléka ugyanaz, mint a házityúkoké: kukorica,
búza, árpa, zöldfélék, ha van. Nagyon kíváncsi madarak. Ha
idegen érkezik a házhoz, rögtön a kerítéshez jönnek, és ér-
deklõdõen megnézik az új vendéget. A kakas, ha féltékeny,
akkor rúg. A rúgása olyan erõs, hogy egyszer rúgással eltörte
a betonvasból lévõ kerítéstartó rudat is.
Nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy kaptak fehér és fekete
strucctollat.

Hargitai Lajos
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Felnõttképzés a IV. Béla Általános Iskolában
Hitvallásunk szerint minél több szolgáltatást fel-
vállal egy intézmény, annál biztosabb pilléreken
tud állni. Ennek az elvnek megfelelõen nem csak
az iskolánkba járó gyermekeknek szeretnénk
többletet kínálni, hanem szolgáltatásaink egy ré-
szét a település, illetve a környék lakossága szá-
mára kívánjuk biztosítani. Évek óta használhatják
a felnõttek az iskola és a település könyvtárát,
igénybe vehetik az internetet, fénymásolunk szá-
mukra, ha szükséges. Mindezen túl azonban sze-
retnénk biztosítani felnõttképzési tanfolyamok in-
dítását is, amelyekre a szülõi visszajelzések alap-
ján igény is mutatkozik. Így volt már iskolánkban
személy- és vagyonõrképzés, ABC-eladói tanfo-
lyam és ECDL vizsga-elõkészítõ kurzus is. A fel-
merülõ igények ismeretében tervezzük, illetve fel-
vállaljuk, hogy más képzõ intézményekkel együtt-
mûködve további tanfolyamoknak is teret biztosí-
tunk.
A IV. Béla Általános Iskola és Óvoda a dunaújvá-
rosi Pannon Oktatási Központtal együttmûködve
a 2007/2008-as tanévtõl az alábbi, felnõttek szá-
mára nyújtandó képzések indítását tervezi:

I. Felzárkóztató képzés
Felzárkóztató oktatás (általános iskolai

végzettség megszerzése) nappali
munkarend szerint

Cél: a tanuló a felzárkóztató oktatás keretében el-
sajátítja azokat az ismereteket, készségeket,
amelyek a szakképzés megkezdéséhez szüksége-
sek.
Idõtartam: ha a tanuló az általános iskola hetedik
évfolyamát sikeresen befejezte, a felzárkóztató
képzés egy tanévig (10 hónap), ha csak a hatodik
évfolyamot fejezte be, két tanévig (20 hónap)
tart.
A jelentkezés feltétele: minimum 6 elvégzett ál-
talános iskolai osztály, betöltött 15. életév, de
még 23 évnél fiatalabb életkor. Az oktatás ingye-
nes.

II. Felnõttoktatás
Szakközépiskolai érettségit adó képzés,

esti munkarend szerint
Az elõképzettségtõl függõen két lehetõséget kí-
nálunk:
Szakmunkás végzettségûeknek esti tagozaton
3 év, heti 3 alkalommal, délutáni oktatással, in-
formatikai irányultsággal.
Általános iskolát végzetteknek esti tagozaton 4
év, heti 3 alkalommal, délutáni oktatással, infor-
matikai irányultsággal. Térítési díj: 5.000 Ft/hó.

III. Szakiskolai képzések
OKJ szakképzés iskolarendszerben (elsõ szak-
képesítés megszerzése) nappali/esti munkarend
szerint
Amennyiben ezek a képzések az elsõ szakképesí-
tés megszerzését jelentik, úgy a térítési díj esti
munkarend szerinti képzés esetében 5000 Ft/hó-
nap.
Ugyanakkor lehetõség van ezeket a szakképesí-
téseket akkor is megszerezni, ha a jelentkezõ már
rendelkezik valamilyen szakmával. Ebben az eset-
ben viszont iskolarendszeren kívüli képzés kereté-
ben (tanfolyam) van lehetõsége elsajátítani a vá-
lasztott képzést térítési díj ellenében.

IV. Tanfolyamok
(szakképesítéssel már
rendelkezõk számára)

A tanfolyamok esetében részletfizetési lehe-
tõséget biztosítunk!
Valamennyi meghirdetett képzésre érvényes fel-
tételek:
— A képzéseket 2007 szeptemberétõl indítjuk
el.
— A beindításhoz szükséges minimális cso-
portlétszám: 20 fõ.
— A jelentkezõk számára jelentkezési lapot
(igény szerint postán küldünk, vagy személyes
megkeresés után közösen kitöltünk, amelyben a
jelentkezõ jelzi igényét és vállalja részvételét az õt
érdeklõ képzésben, ez a helyfoglalás alapja.

— Jelentkezési határidõ: legkésõbb 2007.
június 30. (azonban érdemes a helyeket minél
elõbb lefoglalni!)
— Igény szerint más, az Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ tanfolyamot is elindítunk,
amennyiben az érdeklõdõk/jelentkezõk száma
eléri a 20 fõt.
— A képzések helyszíne minden esetben Al-
sószentiván, a IV. Béla Általános Iskola épüle-
te.
A képzésekre Kiss Attilánál lehet jelentkezni az
iskola elérhetõségein:
— személyesen a IV. Béla Általános Iskola
(Alsószentiván, Béke út 112.) épületében, mun-
kanapokon 8-17 óra között,
— telefonon a (25) 504 710 számon, illetve
— e-mailben a kattila@vnet.hu címen.

III. Szakiskolai képzések

IV. Tanfolyamok (szakképesítéssel már rendelkezõk számára)
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Csak a görögök
korruptabbak nálunk

Magyarország a második legkorruptabb
ország a 18 vizsgált EU-tagállam közül,
Görögország után. Viszont nálunk for-
dulnak elõ a legritkábban rablások.
A közvélemény-kutatás eredményét hét-
fõn ismertette Brüsszelben Manchin Ró-
bert, a Gallup Europe közvélemény-ku-
tató szervezet elnöke. Az adatokat még
2005-ben vették fel, minden országban
2000-2000 ember megkérdezésével.
Magyarországon a fontosabb erõszakos
illetve tulajdon elleni bûncselekmények
tekintetében kedvezõek a mutatók. A vá-
laszok szerint száz emberbõl 0,9 vált
2004-ben rablás áldozatává, egy panasz-
kodott, hogy utcai támadás áldozata volt.
A vagyon elleni bûncselekmények közül
is egyedül a betörések rátája éri el az
európai átlagot (1,7%).
A fogyasztók kárára elkövetett csalások-
ban viszont Magyarország az elsõ három-
ban van.
Érdekesség, hogy az alacsony bûnözési
ráta ellenére a magyar emberek bizton-
ságérzete nem nagyobb, igaz, nem is ki-
sebb az európai átlagnál. S noha a magyar
rendõrség bûnüldözési hatékonyságának
megítélése is az európai átlag körül van
(az emberek 70%-a elégedett), a bejelen-
tések kezelésérõl elég rossz a közvéle-
mény ítélete.

Könyv
a szappanoperák

káros hatásai ellen

A szappanoperák ellen kíván segítséget
nyújtani Antalóczy Tímea médiakutató
szociológus, a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem docensének újonnan megje-
lent, Szomszédok közt — szappanoperák
az ezredforduló Magyarországán címû
könyve. A szerzõ egyszerre nyújt alapos
lexikális szócikket a sorozatok mûfajáról
(keletkezésükrõl, idõ- és térbeli elterje-
désükrõl, szerkezetükrõl, valamint a kö-
rülöttük kialakult óriási üzletrõl). Hasz-
nos alapmû médiaoktatásban és -kuta-
tásban egyaránt, valamint segítséget kí-
nál a laikus közembernek, hogy az
„tisztában legyen a mûfaj nyelvével, belsõ
törvényeivel: hogy ne váljék annak áldo-
zatává”.

Antalóczy elsõsorban a legnagyobb ma-
gyar szériákra (Szomszédok, Barátok
közt), illetve a külföldi szappanoperák
hazai fogadtatására koncentrál. A kuta-
tott és elemzett példák elsõre kissé elcsé-
peltnek tûnhetnek: ennek oka, hogy a
könyv az eddig megtörtént kutatómunka
lezárása. A szerzõ azonban elmondta: to-
vábbra is folytatja munkáját, így az utóbbi
sikeres, vagy éppen sikertelen magyar so-
rozatok (Jóban, rosszban, Tea, Limoná-
dé), valamint a mára elterjedt, úgyneve-
zett minõségi amerikai darabok elemzé-
sérõl pár éven belül új tanulmányokban
olvashatunk.

A gyerekek nagy része
véletlenül akad

pornóra a weben
Egy vizsgálat szerint egyre kisebb gyere-
kek nézegetnek pucér testeket a weben,
ráadásul nem direkt. A New Hampshire
Egyetem kutatásában megkérdezett gye-
rekek egynegyede látott online pornót az
elmúlt egy évben, és kétharmaduk állítot-
ta: véletlenül akadt meztelen testekre az
interneten. A pornó nagy része — akár
akaratlagos, akár véletlen keresés ered-
ménye volt — fõként fájlcserélõ hálóza-
tok használata közben jutott a gyerekek-
hez.
A korábbi adatokhoz képest sokkal több
gyerek látott pornót, ráadásul a kiskama-
szok is érintettek: a 10-11 éves fiúk 17, a
lányok 16%-a találkozott online pornó-
val. A 16-17 éves fiúk egyharmada, a lá-
nyok csupán 8 százaléka mondta, hogy
szándékosan látogatott pornóoldalra.
„Az internet- és tartalomszolgáltatóknak
jobban kellene ügyelniük, hogy védjék a
fiatalokat az akaratlan pornográfiától.
Jobb szûrésre van szükség az ilyen prob-
lémák kezelésére” — mondta a
TechNewsWorldnek Janis Wolak, a hét-
fõn megjelent tanulmány szerzõje. —„A
fiatalok egy része pszichológiailag felké-
születlen a váratlan pornóképek felbuk-
kanására, amelyek ráadásul sokszor ext-
rémebbek, mint az egyéb forrásokban
látható pornó” — tette hozzá.
Wolak aggasztónak tartja, hogy a gyere-
kek online aktivitásának növekedésével
párhuzamban az online szexuális zakla-
tás, a pedofil támadások aránya is meg-
nõtt, az elõzõ év hasonló idõszakában
végzett kutatáshoz képest 9%-kal.

Az internetrõl válogatta: Gyõrfi Erzsébet

NET-
HÍREK

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

SÖTÉTÍTÕ- ÉS FÜGGÖNY-
VÁSÁR SÁRBOGÁRDON!

2007. február 15-én, (csütörtökön),
9-12 óráig a mûvelõdési házban.

Kész-, félkészáru, darab- és méteráru
minõségi NYUGATI alapanyagokból!

KOZMETIKAI
VILÁGCÉG
dinamikusan fejlõdõ

csapatába keres az alább
felsorolt elvárásoknak
megfelelõ személyeket:

Elvárások:
* precíz, önálló munkavégzés,
* kiváló kommunikációs készség,
* magabiztos fellépés,
* B-kategóriás jogosítvány,
* számítógépes ismeret elõnyt jelent.

Amit kínálunk:
* sok érdekes feladat egy

folyamatosan fejlõdõ cégnél,
* fejlõdési, elõrelépési lehetõség,
* új termékeink bevezetés elõtti

tesztelése,
* kedvezõ fizetési feltételek,
* negyedévente prémiumkifizetés.

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette az érdeklõdését,

kérjük, jelentkezzen
a 06(30)3738 037-es

telefonszámon.
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Felvételizünk!?
Ezekben a hetekben a családok jelentõs része a nyolcadikosok
középiskolai felvételijének lázában ég. El kell ismerni, nehéz a
döntés. Egyeztetni kell a lehetõségeket, az álmokat és a család
által gyermekükön keresztül eddig elért eredményeket.
Az általános iskolás osztályfõnökök, pályaválasztási felelõsök
mindent megtesznek az információk átadása érdekében, ennek
ellenére számtalan nyitott kérdés marad, amivel rendre megke-
resnek a szülõk. Ezért gondoltam arra: talán nem lesz haszonta-
lan, ha összefoglalok néhány, a felvételi rendszerrel kapcsola-
tos sajátosságot.
1. Hogy melyik középiskola mit vesz figyelembe a felvételi kére-
lem elbírálásakor, azt közzé kellett tennie a pályaválasztási út-
mutatóban.
2. A felvételi jelentkezési lapok eljutnak minden iskolába, amit
a felvételizõ megjelöl, de nincs jelölve, és a középiskola számára
ki sem derül, hogy hányadik helyen jelölte meg az illetõ iskolát.
Tehát az ezzel taktikázni akarókat nem lehet sem jutalmazni,
sem büntetni.
3. A középiskolák által közzétett rangsorról:
Az iskolák minden hozzájuk jelentkezettet lajstromba vesznek,
az említett közzétett szempontrendszer alapján.
Akinek a rangsorban elfoglalt helye nem magasabb — valamely
intézményben —, mint az osztály tervezett létszáma, az biztos
felvettnek tekintheti magát, ha egyéni rangsorában ez az iskola
szerepel az elsõ helyen.
4. Vannak kalózkodó középiskolák, akik félnek, hogy nem telik
fel az indítani tervezett osztályuk. Õk a hozzájuk jelentkezett
diákoknak személyre szóló levelet írnak, hogy amennyiben õket
teszik elsõ helyre, akkor biztos felvettek lesznek. Ez viszont egy
NAGY CSAPDA, mert ezzel a módosítással kizárja magát a di-
ák a többi, esetleg általa kedveltebb iskolánál a mérlegelésbõl
is.
5. Hogyan történik az elbírálás?
Egy számítógépes központba érkeznek be az iskolai rangsorok
és a diákok rangsorai. Itt a rendszer párosítja az elsõ helyen
közös választásokat.
Amennyiben valaki az egyéni rangsora és az intézményi lista
alapján felvételt nyer valahova, úgy a többi, a diák által megje-
lölt intézményben törlõdik a neve, és a többi oda jelentkezett
elõbbre lép. Így elõfordulhat, hogy a tervezett osztálylétszámot
messze meghaladó helyrõl is bekerül valaki egy osztályba. (Per-
sze, ha nem követi el a 4. pontban leírt hibát.)
A magam részérõl jó tanácsként azt tudom ajánlani, hogy a
rangsor taktikázás nélkül az legyen, ami az egyéni szimpátiát
tükrözi.
Bízom benne, hogy sikerült hozzájárulnom a bonyolult helyzet-
ben történõ eligazodáshoz.
Sikeres beiskolázást kívánok!

Boda János igazgató, Petõfi Sándor Gimnázium

67 millió az alapi
kultúrházra

Manapság, amikor óvoda-, iskolabezárástól hangos a bo-
gárdi újság, igazán nagy öröm számomra, ha arról tudó-

síthatok, hogy Alapon 67 millió Ft-ból felújítják a mûvelõdési
házat. A kivitelezõ Fodor és Molnár cég képviselõi és a terve-
zõ—bonyolító szakemberek szerdán délután mutatták be az
alapi képviselõ-testületnek a már folyamatban lévõ építkezési
munkákat.
A valaha malomból kultúrházzá és mozivá átalakított épület
most tejesen megújul. A színházterem táncteremmé alakul át,
kicserélik az összes nyílászárót, az elektromos vezetékeket, pa-
dozatot, új tetõszigetelést kapott az épület, korszerû, energiata-
karékos fûtési rendszert építenek be. Az emeleti mennyezet hõ-
szigetelést is kapott, és megerõsítették a tetõszerkezetet. Ami-
kor az épületet végigjártuk, meglepve tapasztaltuk, hogy
megnõttek a belsõ terek az átalakítás után.
Az emeleten lesz három nagyobb terem és egy kisebb szoba,
lent egy nagyobb terem és a színházterem, amelynek vízszintes
lesz a padozata, így itt bálokat, lakodalmakat is lehet majd
benne rendezni.

A képviselõk szemmel látható örömmel és büszkeséggel szem-
lélték a változásokat. Ezzel az épülettel Alap közössége jelentõ-
sen gyarapodik a közösségi lehetõségekben.
Méhes Lajosné polgármester asszony elmondta, hogy a 67 mil-
lióból 30 millió pályázati pénz, 37 millió forint pedig saját erõ.
Ha elkészül a kultúrház, ide költöznek be a dalosok, táncosok,
itt lesz a teleház, játszóház, itt kap helyet a házasságkötõ terem
is. A könyvtárat egyelõre a szemközti szolgálati lakásban he-
lyezték el.
Gratulálunk az alapiaknak a nagyszerû építõmunkához!

Hargitai Lajos

Szolgáltatással foglalkozó középvállalat
sárbogárdi telephelyére felvételt hirdet

VILLANYSZERELÕ
munkakör betöltésére.

Feltételek: középfokú erõsáramú és villamosmû-kezelõi végzettség,
min. 3 év szakmai gyakorlat (kompresszorkezelõ-képesítés elõny).

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal „Villanyszerelõ 2007” jeligére
a Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda szerkesztõségébe:

Sárbogárd, Hõsök tere 12.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy az UVATERV Zrt. (1117 Buda-
pest, Dombóvári út 17-19.) a Nemzeti
Autópálya Zrt. megbízásából elkészí-
tette és az Országos Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõ-
felügyelõséghez benyújtotta a Veszp-
rém—Dunaújváros közötti M8-as
gyorsforgalmi útszakasz környezeti
hatástanulmányát. Az UVATERV
Zrt. beadványában kérte a környezet-
védelmi engedélyezési eljárás lefolyta-
tását és a környezetvédelmi engedély
kiadását.
A 2004. évi CXL. törvény (továbbiak-
ban Ket.) 15. § (2) bekezdése alapján
ügyfél a hatásterületen lévõ vala-
mennyi ingatlan tulajdonosa és az in-
gatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog-
szerû használója.
Az Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõfelügye-
lõség közleménye a polgármesteri hi-
vatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
porta melletti hirdetõtábláján kifüg-
gesztésre került. A Veszprém—Duna-
újváros közötti M8-as gyorsforgalmi
útszakasz környezeti hatástanulmá-
nya 2007. február 5. és 2007. március 7.
között 1 példányban megtekinthetõ a
polgármesteri hivatal mûszaki osztá-
lyán (fsz. 19. számú ajtó).
Az ügyfél jogosult a Ket. 51. §-ban sza-
bályozottak szerint az eljárás során
szóban, vagy írásban nyilatkozatot
tenni, valamint a Ket. 68 §-a alapján
iratbetekintési jogával élni.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

RUHAADOMÁNY-
OSZTÁS

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

(Sárbogárd, Ady E. út 162.)

ruhaadomány-osztást
szervez

2007. február 9-én,
pénteken, 9—11 óráig.

(Kérjük, hogy reklámszatyrokat
hozzanak magukkal!)

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 2007. február 9-én, pénteken,
9.00 órakor ülést tart, melyre meghívom. Az
ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend
1. Tájékoztató a város és körzete munkaerõ-
piaci helyzetérõl (2006. év).
2. Tájékoztató a sportlétesítmények használa-
táról, fenntartási költségeirõl.
3. A városi önkormányzat 2007. évi költség-
vetési rendeletének elfogadása.
4. Tájékoztató a január 19-ei döntések végre-
hajtásának 2007. évi költségvetésre gyako-
rolt hatásairól.
5. Megtakarítási lehetõségek vizsgálata a Ma-
darász József Városi Könyvtárban.
6. Megtakarítási lehetõségek vizsgálata az V.
sz. háziorvosi szolgálatnál.
7. A bölcsõde létszámvizsgálata.
8. Az egyesített szociális intézmény létszám-
vizsgálata.
9. Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat
mûködtetésének vizsgálata.
10. Intézményi konyhák kiszervezésének le-
hetõsége.
11. A talajterhelési díjról szóló rendelet módo-
sítása.
12. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
13. Közbeszerzési eljárás kiírása, fejlesztési
hitel felvételére.
14. Pályázat benyújtása útfelújításokra.
15. Tulajdonjog rendezése a sárbogárdi
0605/36 hrsz-ú ingatlanra.
16. A sárbogárdi 1084 hrsz-ú közterület elne-
vezése.
17. Az Alba Volán Zrt. részvénycsomagjának
önkormányzati tulajdonba kerülésére bejelen-
tés.
18. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
2006. II. félévi munkájáról beszámoló.
19. Nevelési—oktatási intézmények 2007/
2008 nevelési év beiratkozási idõszakának
meghatározása.
20. Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat idõ-
pontjának elfogadása.
21. Sárbogárd Város Önkormányzata honlap-
jának mûködtetése.
22. TÖOSZ-tagság megszüntetése.
23. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
24. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
25. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Aljegyzõi pályázatok elbírálása.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
3. Fellebbezések.
4. Bejelentések

Juhász János polgármester

Tisztelt Támogatóink!

Köszönjük, hogy az alapítvány
munkáját adójuk 1%-ával

támogatták.

Adószámunk: 18484322-1-07.

Várjuk továbbra is felajánlásaikat
az Egyenlõ Esélyt a Sárbogárdi

Fogyatékos Gyermekekért
Alapítvány részére.

Csizmadiáné Boros Edit elnök

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.

Megváltozott
orvosi ügyeleti kör

2007. január 1-jétõl
Sáregres település is a cecei orvosi

ügyeleti körhöz tartozik.

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
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Békesség a pályán

B. B. Truck—Bad Boys
2-2 (1-2)

Vezette: Tóth I. B. B. Truck: Meilinger,
Balázs, Dobrovotzki, Varga, Zádori.
Csere: Kovács, Sebestyén, Simon. Bad
Boys: Porkoláb, Mikuli, Hajba, Berze-
viczy, Juhász. Csere: Soós, Tóth.
Lassú iramban kezdõdött a mérkõzés.
Elõbb ocsúdott reggeli álmából a Bad
Boys. Hajba lövését a kapus nem tudta
védeni. Az enyhe mezõnyfölényben ját-
szó csapat megszerezte a vezetést Tóth
révén, aki a kapusról kipattanó labdát a
kapuba továbbította. Ezután iramot vál-
tott a B. B. Truck, mely góllal fejezõdött
be, sõt, még egy kapufát is rúgtak. A má-
sodik félidõben büntetõhöz jutott a B. B.
Truck, melyet Zádori értékesített. Az
egyenlítés után a Bad Boys hagyott ki na-
gyobb helyzeteket. Sárga lap: Dobro-
votzki. Góllövõk: Sebestyén, Zádori, il-
letve Hajba, Tóth.

Néha futballoztak is

Vasutas—Vidámfiúk
2-10 (0-5)

Vezette: Szakács I. Vasutas: Guszejnov,
Bozsoki, Freschli, Czeiner, Novák. Cse-
re: Babitz. Vidámfiúk: Kovács, Nyári,
Németh, Horváth, Keresztyén. Csere:
Huszti.
A Vidámfiúk egymás után rugdalták a
gólokat, a védekezéssel nem sokat törõd-
tek, átvették a Vasutas csapkodó játékát.
Ez a játék a Vasutas ellen elég volt, de a
többi csapattal szemben nem biztos, hogy
eredményes lesz, amúgy sportszerû mér-
kõzést láthattunk. Góllövõk: Czeiner, Ba-
bitz, illetve Horváth (6), Keresztyén (4).

Vérszegény mérkõzés

Spuri—Twister 0-5 (0-2)
Vezette: Ébl M. Spuri: Németh, Kiss,
Kovács, Huszár T., Tóth Z. Csere: —.
Twister: Strausz, Balogh, Nagy, Bognár,
Szabó. Csere: Tóth V., Katona.
Nem sokat kellett várni a gólokra, mert
hamar összejöttek, sõt, Bognár büntetõt
hibázott. Aztán szép csendesen vége is
lett az elsõ félidõnek. A második félidõ-
ben szöglet után növelte elõnyét a
Twister. Tóth Z., a Spuri játékosa, a 31.
percben meghúzódott. A három fõ ellen
eredményes volt a Twister Tóth V. révén.
A csere nélkül játszó Spuri ellen ez nem

nagy eredmény a Twister részérõl. Góllö-
võk: Szabó (3), Balogh, Tóth.

Majdnem békés döntetlen

Flamengó—OMV 2-2 (1-0)
Vezette: Tóth I. Flamengó: Lekner,
Tóth, Berta, Vértes, Killer I. Csere: Ban-
da, Derecskei. OMV: Halasi, Zsebõk,
Lengyel, Örkényi, Killer G. Csere: Nagy.
Az elsõ említésre méltó esemény Örké-
nyi lövése volt, mely a kapufa belsõ élérõl
kifelé vágódott. A következõ támadásnál
Derecskei lövése a kapuban kötött ki. Ez
a félidõ békés egymás mellett élés jegyé-
ben telt el. A második félidõben az OMV
magához ragadta a kezdeményezést.
Meg is lett az eredménye, mert a menteni
akaró Bandáról a kapuban kötött ki a lab-
da. Ezután az OMV ki tudja, hányadik
kapufáját lõtte. A sokadik kísérlet meg-
hozta a vezetést az OMV számára, Killer
G. talált a kapuba. Küzdött a Flamengó
az egyenlítésért. Közben az idegek fel-
mondták a szolgálatot, nemcsak a pályán
lévõ játékosoknál, hanem a kispadon
ülõknél is. Ebben az idegileg felfokozott
küzdelemben Berta révén egyenlített a
Flamengó. Uraim! Ez játék! Akire vonat-
kozik, az vonja le a következtetést. Sárga
lap: Vértes, illetve Halasi, Nagy. Góllö-
võk: Derecskei, Berta, illetve Banda ön-
gól, Killer G.

Tûzbejött a két csapat

Extrém—Krencz-nagyker
5-4 (2-1)

Vezette: Szakács I. Extrém: Vörös, Hor-
váth D., Roszkopf, Oszvald, Hajnal. Cse-
re: Dévényi, Horváth T., Juhász, Pálin-
kás. Krencz-nagyker: Pálinkás, Ragya-
móczki, Simon, Somogyi, Gyenis. Csere:
Király, Petrovics, Schneider J., Schneider
T.
Petrovics révén váratlanul a Krencz-
csapat szerzett vezetést. Közben jött a ri-
asztás. Tûz van! Páran, ahogy voltak, vet-
ték az adást, és futtában öltöztek be a
Krencz-csapatból. Dévényi révén egyen-
lített az Extrém. Juhász közben kihagyott
két nagy helyzetet, míg nagy nehezen
megtört a gólínség Horváth D. jóvoltá-
ból. A második félidõt a Krencz-csapat
támadásai vezették be, oly annyira, hogy
Pálinkás növelte az Extrém elõnyét. Ez-
után felváltva estek a gólok. Mindig csak
megközelíteni tudták az Extrémet a
Krencz-csapat játékosai. Hogy az elõnye

mennyi lesz a listavezetõnek, az hétfõn
este a Magnum—KIKE mérkõzés ered-
ményétõl függ. Az biztos, hogy a négy-
pontos elõnye megmarad. Sárga lap:
Horváth D., Roszkopf. Góllövõk: Dévé-
nyi, Horváth D. (2), Pálinkás (2), illetve
Petrovics, Schneider J. (2), Ragyamócz-
ki.

Szegény embert
még az ág is húzza

TAKI Team—Memphis Plusz
3-9 (0-5)

Vezette: Ébl M. Taki Team: Lajtos, Fö-
venyi, Rohonczi M., Geiger, Zobák. Cse-
re: Vörös. Memphis Plusz: Szilágyi,
Emperger, Takács, Molnár, Simon. Cse-
re: Fodor, Szabó, Zámbó.
Hamar letette névjegyét a Memphis két
góllal, míg a Taki Team a jobbnál jobb
helyzeteket is kihagyta. Nem kellett külö-
nösebb erõkifejtés ahhoz, hogy az elsõ
félidõben jelentõs elõnyre tegyen szert a
Memphis. Geiger kétszer is helyzetbe ke-
rült, elõször hibázott, másodszor meg a
kapuba mentett. Molnár és Fodor is
eredményes volt. A második játékrész-
ben is Geiger kapufás találatai voltak a
jellemzõek, rúgott vagy ötöt. Persze az el-
lenfélbõl Szabó is megmutatta, hogy tud
õ is kapufát rúgni. A második félidõt csak
4-3-ra nyerte a Memphis. Góllövõk:
Zobák (2), Vörös, illetve Simon (2), Ta-
kács, Fodor (2), Molnár (2), Emperger,
Szabó.

Rúgd a labdát, ahol éred

Haladás—Toledo 2005
2-2 (1-0)

Vezette: Tóth I. Haladás: Géczi, Kiss J.,
Szalai, Szántó K., Szabó. Csere: Hollósi,
Szántó Zs., Varga. Toledo: Horváth I.,
Kiss L., Csuti T., Orosz, Bánfalvi. Csere:
Barabás, Bodoki, Csuti J., Horváth Zs.
Az iram nagy volt. Az elsõ félidõben ti-
zenöt percig kellett várni egy igazi hely-
zetre, mely Hollósi elõtt adódott. A tizen-
kilencedik percben Szalai 20 m-es lövése
kötött ki a kapuban. Helyzetek nélkül fe-
jezõdött be az elsõ játékrész. A második
játékrészben erõsített az iramon a
Toledo, mégis a Haladásból Szabó ha-
gyott ki egy helyzetet. Csapkodó játék
után Kiss L. lövése a bal alsó sarokban
kötött ki. Szabó is megemberelte magát,
mert lövése a jobb alsó sarokban kötött
ki. Varga lövése a kapufáról kifelé vágó-
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dott, Bodoki lövésébe Orosz beletette a
lábát, melyen a labda irányt változtatva,
az elmozduló kapus mellett, a kapuban
kötött ki. Egyik csapat sem volt képes a
saját játékára. Sárga lap: Csuti T. Góllö-
võk: Szalai, Szabó, illetve Kiss L., Orosz.

Az idõt a játékvezetõ méri

Arsenal—DKS 3-3 (1-1)
Vezette: Szakács I. Arsenal: Haray, Ve-
res G., Derecskei, Érsek, Lukács. Csere:
Csajbók, Kiss R., Máté, Palásti. DKS:
Somogyvári, Farkas, Kelemen, Kassai,
Domján. Csere: Kovács, Szabó.
Változatos, jó iramú mérkõzésen, szöglet
után Kelemen fejelt a kapuba. Míg a
DKS kihagyta a helyzeteket, addig De-
recskei csõrrel lõtt labdáját Somogyvári
nem tudta védeni. A második félidõben
Szabó lövése Harayról kipattant, Kele-
men éles szögbõl talált a kapuba. Farkas
mellett Máté átvette a labdát, lefordult,
és nagy gólt lõtt. Domján hagyott ki hely-
zetet. Kelemen újból vezetést szerzett a
DKS-nek, Derecskei révén egyenlített az
Arsenal. Megjegyezni kívánom, hogy a
játékvezetõ 20 másodperccel késõbb fúj-
ta le a mérkõzést. A játékvezetõ órája jár
jól.
Sárga lap: Palásti, Derecskei, illetve Far-
kas. Góllövõk: Derecskei (2), Máté, illet-
ve Kelemen (3).

Elemében volt a Magnum

Magnum—Sárkeresztúr KIKE
5-1 (3-1)

Vezette: Tóth I. Magnum: Györök,
Vinklmann, Csendes, Lakatos, Bor. Cse-
re: Csõgör, Mihalkó. KIKE: Plézer, Vö-
rös, Hajdinger, Sütõ, Szauervein. Csere:
Madár, Viola.
Jó iramban kezdõdött a mérkõzés.
Vinklmann talált elõször a kapuba, majd
Madár hagyott ki helyzetet. Plézer feles-
legesen futott ki, Lakatos kicselezte, és
kettõre növelte a Magnum elõnyét. Vö-
rös szabadrúgása a lábak közt ment kapu-
ra, Györök lábbal hárított. Lakatos,
Plézer hibáját kihasználva már három
góllal ment el. Hajdinger egyéni akció
után szépített. A hagyományokhoz híven
a KIKE kapust cserélt a második félidõ-
re. Emberelõnybe került a Magnum, és
ezt Lakatos kihasználta. Szabadrúgáshoz
jutott a Magnum, melyet Lakatos értéke-
sített. Összeesett a KIKE, belenyugodtak
a vezetésbe. Bor lövését védte Visi, majd
a végén még Lakatos hagyott ki helyzetet.
A KIKE csatárai ezen a napon csõdöt
mondtak, vagy a védõk erõltették a góllö-
vést? Sárga lap: Vinklmann, illetve Vö-
rös. Piros lap: Vörös 2 perc. Góllövõk:
Vinklmann, Lakatos (4), illetve Hajdin-
ger.

Kikínlódott gyõzelem

Miklós-Cece—Légió-Fair
Bútor 2-3 (0-3)

Vezette: Szakács I. Miklós-Cece: Takács,
Kiss P., Klazer, Kokics, dr. Erdélyi. Cse-
re: Démuth, Varga. Légió: Megyesi, Né-
meth, Huszár, Horváth, Csizmadia. Cse-
re: Egei J., Csuti, Szilágyi F., Rozgonyi.
Rapszódikus a Miklós-Cece, de igaz ez az
állítás a Légió 2000-Fair Bútor csapat já-
tékosaira is. Két ellentétes félidõt látha-
tott a közönség. Az elsõ félidõben villo-
gott a Légió, míg a cecei csapat semmi ve-
szélyt nem jelentett Megyesi kapujára.
Csizmadia úgy lõtte meg a labdát, ahogy
illik, ami a kapuban kötött ki. Horváth és
Rozgonyi révén még két gólt lõttek. A
második játékrészben a feljavult cecei
csapat közel állt az egyenlítéshez. Ha dr.
Erdélyi kevesebbet ül a kispadon, talán
sikerülhetett volna. A listavezetõtõl jobb
játék várható el. Sárga lap: Klazer.
Góllövõk: dr. Erdélyi (2), illetve Csizma-
dia, Horváth, Rozgonyi.

— G. F. —

Tabella

A Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém 10 2 2 52-28 32
2. Magnum 9 1 5 49-45 28
3. Sárkeresztúr KIKE 7 3 5 56-49 24
4. Enying 7 1 6 56-47 22
5. Flamengó 6 4 4 38-47 22
6. Memphis Plusz 6 4 4 46-36 22
7. Krencz-nagyker 7 - 8 57-42 21
8. DKS 6 2 6 49-53 20
9. OMV 7 2 6 56-48 20
10. Taki Team 2 2 11 37-68 8
11. Arsenal 1 3 11 23-56 6
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).

A Fair Bútor-csoport
1. Légió-Fair Kft. 12 1 2 83-16 37
2. Twister 10 3 1 49-17 33
3. Vidámfiúk 10 1 4 66-47 31
4. Toledo 2005 12 3 - 67-27 29
5. Miklós-Cece 8 2 4 59-38 26
6. Haladás 8 1 5 50-28 25
7. B. B. Truck SE 3 2 10 28-55 11
8. Spuri 3 1 11 22-63 10
9. Bad Boys 4 1 9 29-47 10
10. Pusztaegresi Fiúk 2 1 11 26-56 7
11. Vasutas - - 15 20-106 -3
A Bad Boys és a Vasutas összeredményébõl 3 pont
levonva.
A Toledo 2005 összeredményébõl 10 pont levonva.

A góllövõlista állása
34 gólos: Horváth János (Vidámfiúk), 30
gólos: dr. Erdélyi Tamás (Miklós-Cece),
27 gólos: Kristóf Gábor (Twister).

Füstoszlop
Keresztúrnál
Szombaton délután Sárkeresztúr határá-
ban hatalmas füstoszlop emelkedett a
magasba, ami az erõs szél miatt beterítet-
te a szomszédos település, Sárszentágota
házait. A 63-as útról jól lehetett látni a
száraz nádat és aljnövényzetet emésztõ
lángokat.
Mint azt a sárbogárdi tûzoltóparancs-
noktól, Varga Zoltántól megtudtam, a
szeles idõjárás ellenére az avartüzek vol-
tak elõtérben a hét végén. Sárkeresztúrra
több esetben is riasztották a tûzoltókat.
Nem tudni, mi okozta a tüzet (a száraz
avarnak vagy nádnak elég akár egy gyufa
is), de nagy szerencse, hogy a tûzoltók
idõben odaértek és eloltották azt. Mivel
elég gondozatlanok egyes területek Sár-
keresztúr környékén, sõt, a lakóövezet-
ben is, egy újabb tûz bármikor bemehet a
házak közé, és esetleg tragédia következ-
het be.
Mindez megelõzhetõ egy kis odafigyelés-
sel, a tûzvédelmi alapszabályok betartá-
sával. Fontos, hogy (lehetõleg) ne tüzelje
el senki az elszáradt növényzetet, mert
azzal károsítja a környezetet — inkább
kaszálja rendszeresen. De ha valaki még-
is megteszi, akkor legalább ne szélben, és
többedmagával õrizze a tüzet, hogy idõ-
ben elolthassák azt.
Tudják: aki a tûzzel játszik, megégeti a
kezét!

Hargitai Kiss Virág

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések és
segítségkérések a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651

ADÓ 1%
A Templomunk Alapítvány köszöni az
eddigi támogatást, és kéri, hogy adó-
juk 1%-ával továbbra is segítsék a sár-
bogárdi katolikus templom tatarozá-
sát, felújítását.

Adószám: 18490499-1-07.
Köszönjük a felajánlást! Isten fizesse
meg!

Kuratórium
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T A N U L M Á N Y O K
(Békefy Lajos: 2007: Paul Gerhardt em-
lékéve, 400 éve született a legjelentõsebb
protestáns énekköltõ.)

Luther, Bach és Grimm
mellett a helye

A Wittenberg és Bitterfeld közötti fél-
úton fekvõ Graefenhainichenben a pol-
gármester fiaként 1607. március 12-én
megszületett Paul Gerhardt énekköltõ, a
protestantizmus egyik legjelentõsebb al-
kotója. Életét szomorú melódiaként kí-
sérte végig a harmincéves háború, ami-
nek során sok pusztítást, vért és könnyet
kellett látnia. Mégis, vagy éppen ennek
ellenére hatását és a mai napig énekelt
gyönyörû sorait tekintve Luther Márton
és Johann Sebastian Bach szintjén áll. Ze-
ne- és kultúrtörténészek hozzáteszik: az
elõbbi két alkotó mellett Grimm meséi és
Gerhardt lelki énekei révén ismert sokak
elõtt a nagyvilágban a német kultúra. Ha-
zájában, Németországban az egész 2007.
évet tiszteletére szánják, az emlékév al-
kalmából külön weboldalt nyitott a Né-
metországi Protestáns Egyház, az EKD.
Könyvek, tanulmányok, elõadások,
CD-k, hangversenyek jelzik az utókor há-
láját. A nagy fehér orvos és teológus, a ze-
neértõ Albert Schweitzer azt írta egyik ta-

nulmányában, hogy Gerhardt lelki éne-
keit Afrikában is szívesen énekelik, mert
az ember életelemi tapasztalatait szólal-
tatja meg egzisztenciális mélységgel és
közérthetõen. „A kereszténység a benn-
szülötteknek az a fény, ami a félelem sö-
tétjében világol számukra. Biztonságér-
zetet ad nekik, hogy nincsenek kiszolgál-
tatva a természet szellemeinek, a törzsi
szellemeknek, az õsök szellemének és a
fétiseknek” — írta Schweitzer. Ádventi
éneke, a „Miként fogadjalak...” fejezi ki
igazán azt, hogy az afrikaiaknak mit is
jelent a keresztyénség.
Dietrich Bonhoeffer mártírteológus na-
gyon szerette Gerhardt koráljait. 1943
áprilisában levelet írt szüleinek a börtön-
bõl errõl: „Jó dolog, hogy Paul Gerhardt
énekeit olvashatom, és kívülrõl megta-
nulhatom... Velem van Bibliám...”. Biblia
és Gerhardt énekei erõsítették õt a
növekvõ éjszakában.
A kutatás és az utókor 139 éneket tart
számon tõle. Ebbõl református énekes-
könyvünk hatot. („Hagyjad az Úr Isten-
re...” — 265; „Légy csendes szívvel...” —
270; „Jöjjetek Krisztust dicsérni...” —
328; „Itt állok jászolod felett...” — 329;
„Ó, Krisztus-fõ, te zúzott...” — 341; „Már
nyugosznak a völgyek...” — 503). Két
énekét a magyar protestantizmus ének-
kultúrája karácsonykor és húsvétkor szin-
te mindig megszólaltatja: a Bach gyönyö-
rû dallamaira énekelt „Itt állok jászolod
felett...” kezdetût, meg az „Ó, Krisz-
tus-fõ, te zúzott...” kezdetût. Ezek az
énekek valóságos ünnepi lelki himnu-
szokká váltak gyülekezeteinkben.

Énekkel a halállal,
fájdalommal szemben

Paul Gerhardt termékenységének és köl-
tészeti mélységének talán az egyik ma-
gyarázata az, hogy Isten oltókése, a szen-
vedés mélyen behatolt lelkébe, s minél
nagyobb volt a vesztesége, a próba súlya,
annál inkább menekült õhozzá. 12 évesen
elveszti apját, 14 évesen édesanyját. 48
évesen házasodik meg, s ekkor az újabb
próbatételek 13 éve kezdõdik számára.
Négy gyermekét temeti el, majd a felesé-
gét. Elsõszülött leánya, Maria Elisabeth 1
évesen távozik az élõk sorából, két év
múlva Anna Katharina. Nemsokára fia
születik, Andreas, aki csakhamar sírba
száll. Két év múlva születik meg Paul
Friedrich fia, aki az egyetlen túlélõ a
Gerhardt családban. 55 éves, amikor
újabb fia születik, de néhány hónap múlva
õt is temeti. Három év múlva, 61 évesen
feleségét kíséri ki a temetõbe.
A berlini Moritz-templomban a mai na-
pig olvasható az az emléktábla, amibõl ki-
érzõdik az a fájdalom, ami a szülõk szívét
átjárta elsõszülött gyermekük elvesztése

miatt. Talán a veszteség fájdalmával
szemben írta: „Sorsomat úgy intézed,
Amint te akarod; Bölcs a te végzésed, Ha
áld, ha sújt karod... Bár nehéz földi pá-
lyánk, Könny lepi és tövis, De örök pálma
vár ránk: Utunk a mennybe visz” (265.
dics. 3.7. vers). Nemcsak a családi otthon-
ba fészkelõdött be az Istenhez ûzõ fájda-
lom, csalódás, hanem lelkészi, hivatali pá-
lyáján is sok buktató, csapda torpantotta
meg. Talán csak a wittenbergi évek jelen-
tettek ebben átmeneti nyugalmat...

Wittenberg vonzásában —
Berlinben is

Meglepõen hosszúra nyúlt wittenbergi
tartózkodása, 1627-1642 között, tizenöt
éven át. Az ottani egyetemen sok min-
dent tanult, s élete végéig meghatározó
volt számára a lutheránus szellemi, teoló-
giai fellegvár befolyása. A lutheri hitval-
lásokat és dogmatikát latin nyelven itt
szívta magába. Irányvételére nyilván ha-
tással lehetett nagyapja, aki Eilenburg-
ban evangélikus esperes volt. Már a kez-
deti wittenbergi években kitûnt poétikai
készségével. Vallási lírájával tette ismert-
té magát a városban, az volt a vágya, hogy
soraival „az öröm virágait ültesse a szí-
vekbe”. Aztán komoly bibliai tanulmá-
nyokat folytatott. Hogy megélhessen, a
város vezetõ prédikátorának, M. August
Fleischhauer családjában lett házi oktató.
1642/43-ban költözik el Wittenbergbõl
Berlinbe, ahol az udvari ítélõszék bírájá-
nak, Andreas Bertholdnak a családjában
lesz házi tanító. Késõbb, 1655 februárjá-
ban a bíró leányát, Anna Mariat veszi el
feleségül. Majd megismerkedik a Niko-
lai-templom kántorával, Johann Crüger-
rel. Ez a jelentõs szellemi és szakmai ba-
rátság megmutatkozott abban is, hogy õ
segíti Crüger énekeskönyvének, a „Praxis
Pietatis Melica”-nak, a kegyes élet éneke-
it tartalmazó munkájának második ki-
adását. De a barátság fordítva is mûkö-
dött: Crüger 18 Gerhardt-verset zenésí-
tett meg. Találkozásuk Berlinben a né-
met egyházi dalköltés történetének külö-
nös eseménye volt. A templomi kántor
nagyon lelkesedett Gerhardt szövegeiért,
s 1661-ig 100 énekszövegét adta ki, amik
gyorsan ismertté váltak messze a város
határán túl is.
Berlin mellett, Mittenwaldeban választ-
ják meg elõször életében vezetõ lelkész-
nek. A berlini egyháztanács ajánlásában
csupa jó állt: „Nevezett teológus szorgal-
ma és bölcsessége ismert, jó szellemû és
igaz tanok képviselõje, tisztelettudó és
békés kedélyû ember, folt nélküli keresz-
tyén életvitellel”. Aztán 1657-ben ismét
visszahívják Berlinbe, ahol nagy tisztes-
ség éri: a nikolai fõtemplom vezetõ lelké-
szévé választják.

MEGHÍVÓ
2007. február 10-én, 10 órakor

a sárbogárdi Szent László katolikus
templomban a betegek szentmiséjét
tartjuk, melyen a betegek szentsége is
kiszolgáltatásra kerül. Feltétel a szent-
gyónásban való részvétel (gyónási le-
hetõség helyben). Betegek szállításá-
ról igény esetén gondoskodunk, me-
lyet az alábbi telefonszámon jelezze-
nek: 06 (30) 219 6812, 06 (30) 219 6816.

Katolikus plébánia hivatal
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PÉNTEK ESTI LÁZ
Lázban égtek az elmúlt hét péntekén,

este a sárbogárdi vegyes kar tagjai.
Ekkor rendezték ugyanis zártkörû far-
sangi mulatságukat, melyre idén táncos
produkciókkal készültek. A fellépõk bi-
zonyságot adtak arról, hogy nemcsak az
éneklésben, hanem a táncparketten is
rendelkeznek talentummal, a keringõ-
tõl kezdve a polkán át a hastáncig min-
den mûfajban. A táncosok — ha nem is
szó szerint — levették a lábáról nézõkö-
zönséget és a zsûrit. A két ítész nem is
sokat teketóriázott: mindenkit nyertes-
nek hirdetett. A táncbemutató mace-
dón körtánccal zárult, majd kezdetét
vette a kötetlen szórakozás.

Hargitai Lajos

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

Német import
HASZNÁLTCIPÕK

KIÁRUSÍTÁSA!
Nõi, férfi, gyerekcipõk, bakancsok

és csizmák

–50%-os áron!
2007. február 12-én, 9-12 óráig

Sárbogárdon,
a mûvelõdési házban!
Szeretettel várunk mindenkit!

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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Anyukám
kedvenc csirkéje

Hozzávalók: csirkecomb, liszt, pirospap-
rika, 1 pohár tejszín, reszelt trappista
sajt, só.
Elkészítés: a csirkecombokat besóz-
zuk, majd beleforgatjuk a pirospapri-
kából és lisztbõl készült keverékbe (a
lisztbe annyi paprikát kell tenni, hogy
szép rózsaszínes legyen). Beletesszük
a combokat egy tepsibe, ezután alá-
öntjük a tejszínt, befedjük alufóliával.
Kb. 30 perc alatt megpuhul a sütõben.
Ezután kivesszük a tepsit, levesszük
róla az alufóliát, rászórjuk a húsra a
sajtot, és kb. 10 percre visszatesszük a
sütõbe, hogy a sajt elolvadjon és meg-
piruljon.
Megjegyzés: amikor megkapta anyukám
ezt a receptet, úgy gondolta, kevés lesz az
egy pohár tejszín. Meglepõ, de pontosan
elég. Õ általában hat csirkecombot szo-
kott sütni egy tepsiben. A sajt és a tejszín
keverékébõl pompás ízû szósz kereke-
dik, mire elkészül az étel. Nálunk a
krumplipüré a kedvenc köret, de kipró-
bálható rizzsel is.

Kókuszos
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 30 dkg marga-
rin, 2 kanál kakaó, 25 dkg cukor, 1
vaníliás cukor, 1 kávéskanál fahéj, 1 dl
tejföl, 4 tojás, 1 kávéskanál szódabikar-
bóna, 1 stampó rum, 15 dkg kókuszre-
szelék, 20 dkg porcukor.
Elkészítése: a lisztbõl, 20 dkg marga-
rinból, kakaóból, cukorból, vaníliás
cukorból, fahéjból, tejfölbõl, 1 tojás-
sárgájából, szódabikarbónából puha
tésztát gyúrunk és kettéosztjuk. Zsíro-
zott tepsibe nyújtjuk, az egyik lapot
megkenjük lekvárral.
A maradék margarint 5 kanál porcu-
korral és a rummal habosra keverjük,
hozzáadjuk a kókuszreszeléket, majd
a 4 tojás keményre vert habját. Ráken-
jük a tésztára, befedjük a másik kinyúj-
tott lappal. Villával megszúrkáljuk, ta-
karéklángon sütjük.
3 tojássárgáját 10 dkg porcukorral ha-
bosra keverünk és a kisült forró tésztá-
ra kenjük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

ROMORSZÁG
— Megint késünk vagy negyed órát. Most
miért áll velünk a vonat, ki tudja ezt meg-
mondani? Csak állunk, csak állunk, és
nem történik semmi. Nézze, uram, ezt a
romot a sínek mellett! Ez valami vasúti
építmény volt valaha, talán a váltókezelõ
tartózkodott benne annak idején. Most
távirányítással váltják a síneket, nincs
szükség váltókezelõre, a kis épület meg
itt maradt bitangra. Az ajtó- és ablakke-
retet hazavitte egy tolvaj, az kész csoda,
hogy a tetõzetet meg a téglákat még nem
lopta el senki. Azért nyomasztó érzés ma
vonattal utazni, mert a vasúti pálya mel-
lett rendre ott láthatók ezek a kísérteties
romépületek.

— Higgye el, ezek jelképeznek valamit.

— Mit? Nézze meg az állomásépülete-
ket! Ezek is szánalmasan néznek ki. Vala-
hogy az elhanyagoltság légkörét áraszt-
ják. Az ajtók, ablakok még megvannak,
de lógnak, rég nem találkoztak a mázoló
ecsetével, a vakolat mállik, a padlózatok
hepehupásak, a vécérõl ne is beszéljünk.
Valahogy az egésznek nincs gazdája. Pél-
dául egy parasztudvaron is nagyon lát-
szik, hogy milyen a gazda, kocsmában,
vagy a gazdaságban tölti-e az idejét. Mi a
véleménye errõl a magyar vasútról? Nem
az az érzése, hogy a mai gazdák nemigen
ülnek vonatra? Miért is ülnének? A már-
kás autók, amelyekben a maga adóforint-
ja is benne van, sokkal kényelmesebbek,
gyorsabbak, nem? A lányom, egy nagyon
értelmes kis tinédzser a múltkor fejbe vá-
gott egy kérdéssel: „Apu, most már iga-
zán megmagyarázhatnád, hogy mi a hely-
zet Magyarországon, mert mindenki
mást mond, és egészen meg vagyok keve-
redve néha.” Azt mondtam neki: „Ne azt
figyeld, hogy mit mond a rádió vagy a suli-
ban a padszomszédod, mit beszél a tévé-
ben a politikus! Mindig nézd az épülete-

ket! Hogy néz ki az iskolád? Mállik a va-
kolat? Nézd meg a kórházat! Emlékszel
olyanra, hogy tatarozták volna? Voltál
mostanában a vasútállomáson? Nem fa-
csarodott el a szíved? De láttál például
nagybanki épületet málló vakolattal? A
kis boltba nincs kedved belépni, de bez-
zeg a hipermarket padlója csak úgy ra-
gyog. Ezekbõl is láthatod, hogy kik az
urak, mi a helyzet, mi a fontos. Akik na-
ponta vonaton bumliznak a munkahely-
ükre, sokkal kevesebbet számítanak azok
elõtt, akik szép, hosszú, politúrozott asz-
talok körül a döntéseket hozzák, mint
akik a márványos fõvárosi metrón közle-
kednek. És tudd meg, te, aki egy egyszerû
melós lánya vagy, örülhetsz, hogy nem
dõl össze az iskolád, vagy egyáltalán lesz
iskolád jövõre, mert akik errõl döntenek,
azoknak a gyerekei Angliában járnak is-
kolába. És ne is csodálkozz ezen, mert az
sosem volt és sosem lesz, hogy akik fõnö-
kök, azok ne maguknak tartsák meg a
jobb falatokat, szebb épületeket. De van
különbség jó gazda és rossz gazda között,
azt hidd el.” Ezt mondtam neki, uram,
mert ez az igazság. És nem csak az épüle-
tekrõl van szó. Maga nem fél? Nincs
olyan érzése, hogy minden romokban
van? Mindenfelé mozgalmak, tiltakozá-
sok, szétesés. Rendbe jöhet még itt min-
den? Na, végre elindultunk. Van még re-
mény, idõben odaérek a munkahelyre. És
azt mondom én, hogy fel a fejjel. Amíg
van mozdonyvezetõ, aki elindítja a
vonatot, vannak forgalmisták, akik elin-
tézik, hogy ne rohanjon egymásnak két
szerelvény, van villanyáram és egyáltalán
vannak emberek, akik elvégzik a dolgu-
kat, addig mûködik a nagy gépezet. Csak
a gazdák figyelnének jobban!

(L. A.)

Tudod-e, hogy mi van a Föld alatt?

Ha lefelé ásunk a földbe, a magunkkal
vitt hõmérõ egyre melegebbet mutat.
Körülbelül 30 méterenként 1 fokkal
többet. Százkilométeres mélységben
már olyan meleg van, mint egy vaskohó-
ban. Ezért onnan kezdve a föld már ol-
vadt, képlékeny állapotban van. Forró,
mint a folyékony vas több ezer kilomé-
teren át. A Föld olyan, mint egy hatal-
mas, gömbölyû tojás: vékony héja alatt
izzó fehérje és kõkemény sárgája van.

Tudod-e, hogy mi a Colosseum?

A Colosseum hatalmas amphitheatrum
Rómában. Hajdan 50000 nézõ fért el
benne. A nagyszabású épületet Vespa-
sianus császár idejében kezdték építeni
sportversenyek céljára, és kb. i.e. 80-ban
Titus uralkodása idejében fejezték be.

Az amphitheatrum négyemeletes volt, s
mind a négy emelet más — görögöktõl
átvett — építészeti stílusban készült:
dór, ión, korinthoszi és vegyes stílusban.

Tudod-e, hogy miért nem illatos
minden virág?

A virágok kellemes illata arra való, hogy
a beporzást, megtermékenyítést végzõ
rovarokat odacsalogassa. Vannak virá-
gok, melyeknek olyan erõs az illatuk,
hogy nem szabad éjszakára a szobában
hagyni, mert megfájdul a fejünk tõle.
Akadnak azonban olyanok is, melyek-
nek nincs illatuk, ezeknél a megporzást
a szél végzi el, ezért nincs illatuk.
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Rejtvény
Híres épületek képeit láthatod.

Vajon felismered õket?

Beküldési határidõ:
2007. február 13.

A BÖLCS PÁSZTORFIÚ
Volt egyszer egy pásztorfiú, az minden
kérdésre olyan okosan meg tudott felelni,
hogy messze földön híre járt a bölcsessé-
gének.
Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az
egy szót sem hitt az egészbõl.
— Ostoba mendemonda, semmi más —
jelentette ki, valahányszor a pásztorfiú
bölcsességét emlegették elõtte.
Hanem az udvarbéliek addig unszolták,
míg a végén engedett a kérésüknek, és
maga elé hívatta a fiút.
— Három kérdést adok fel neked —
mondta. — Ha mind a háromra megfe-
lelsz, fiammá fogadlak, s itt fogsz lakni
nálam, a palotában. De ha csak egyszer is
elvéted a feleletet, mehetsz vissza a
birkáidhoz!
— Uram, királyom, állom a próbát — fe-
lelte a fiú.
Nagy csend lett a trónteremben, meg le-
hetett hallani még a légy szárnyának a zi-
zegését is. Akkor a király föltette az elsõ
kérdést:
— Mondd meg nékem, hány csepp víz
van a tengerben!
— Uram, királyom — felelte a fiú —, csak
arra kérlek, állítsd meg a világ vala-
mennyi folyóját, ne hordjanak több vizet
a tengerbe, amíg meg nem számolom,
hány csepp van benne.
— Rendben van — mondta a király —,
erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz-e
a második kérdésemre is. Meg tudod-e
mondani, hány csillag van az égen?
— Uram, királyom, megmondom, csak
elõbb adass egy ív papirost. Hozták a ki-

rály tollnokai máris a papirost. Kuncogva
nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon
akarja kiszámolni, hány csillag van az
égen. A fiú azonban semmit nem szá-
molt, hanem fogta a papirost, és teleraj-
zolta parányi fekete pontokkal.
Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki
látta, nyomban káprázni kezdett tõle a
szeme.
Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta
a papírlapot a királynak.
— Annyi csillag van az égen, ahány pont a
papíron, csak össze kell számolni.
Most aztán megnyúlt ám a tollnokok ké-
pe is; megijedtek, hogy a király még utóbb
velük számláltatja meg a pontocskákat.
A királynak pedig egyre jobban megtet-
szett a talpraesett pásztorfiú. Már egé-
szen kedvtelve nézegette, mikor föladta a
harmadik kérdést:
— Még csak azt mondd meg, fiam, hány
percbõl áll az örökkévalóság. A fiú egy ki-
csit gondolkodott, aztán így felelt:
— Messze Pomerániában emelkedik a
híres Gyémánthegy, akkora, hogy belefá-
rad az ember, mire körüljárja. Arra a
hegyre minden századik esztendõben le-
száll egy parányi madárka, és hozzáfeni a
csõrét. Mikorra az egész hegy elkopik et-
tõl, akkorra telik le az elsõ másodperc az
örökkévalóságból.
— Jól van — mondta a király —, megáll-
tad a próbát, egy bölcs sem felelhetett
volna különbül. Mától fogva itt lesz a la-
kásod a palotámban, és ezennel or-
szág-világ elõtt fiammá fogadlak.

Heti idõjárás

Pénteken ismét országos esõre van ki-
látás, délnyugaton zivatar kialakulása
sem kizárt. Szombaton a csapadékzó-
na elhagyja térségünket, így hétvégén
idõnként a nap is kisüt, és csak szórvá-
nyosan fordulhat elõ kisebb esõ, zá-
por. Valószínûleg kedden érkezik egy
újabb frontrendszer, melynek hatásá-
ra újból csapadékosra fordul idõjárá-
sunk. Az ország nagy részén az évszak-
hoz képest enyhe idõre számíthatunk,
az alacsonyabb hõmérsékletek mind-
végig északkeleten valószínûek.

www.metnet.hu

Megfejtés
repülõ, injekciós tû, gomba (makk)

Helyes megfejtést küldött be: Jákob Mi-
hály, Sárbogárd; Jákob Mária, Sárbo-
gárd; Jákob Zsuzsanna, Sárbogárd;
Deák Márk, Sárbogárd; Nagy Bence,
Sárszentágota; Nagy Kamilla, Sár-
szentágota.

Szerencsés megfejtõnk:

JÁKOB MIHÁLY

Sárbogárd, Tinódi u. 144.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.
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Február 7., SZOMBAT
MTV: 5.50 Nap-kelte 8.00 Pufóka 8.15 Az én kis állatkertem 8.20 Hebrencs ka-
landjai 8.40 Süsü, a sárkány 9.15 Netkori 10.10 Iskolatársak 11.05 Don Matteo
12.00 Hírek 12.05 Csellengõk 12.30 Az Óceán Csillaga 12.55 Határtalan embe-
rek—határtalan történetek 13.20 Fejezetek Svájcból 14.20 Ízvadász 14.55
Autovízió 15.25 Színésznõk a kifutón 16.10 TS: FTC Budapest Bank—Hypo
Niederösterreich 18.00 Testi mesék 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show 19.55 Ötös
lottó-sorsolás 20.10 VIDOCQ 21.50 Dob+basszus 22.20 Poodle Springs 24.00
Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 A dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Kö-
lyökklub 9.05 Disney-rajzfilmek 10.15 Receptklub 10.30 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 Áldatlan állapotban
18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Lost— Eltûntek 22.15 Malackodók 2.
0.15 Csõre töltve 1.50 Egy rém rendes család 2.15 Medikusok 3.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 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
Négybalkéz 22.15 A profi 0.20 Kórhatár 1.50 Veszélyes õrjárat 2.40 A láthatatlan
ember 3.30 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Barangoló 13.04
Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16
óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30
Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Mese 21.36 Zene 22.00
Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, kenó 23.04 Azok a rádiós évek 0.10
Éjszaka

Február 11., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Feszti körkép 8.25 Fõtér – Makó
9.20 Abszolút 9.50 „Így szól az Úr!” 10.00 Örömhír 10.25 Református ifjúsági
mûsor 10.35 Zsoltárok könyve 11.00 Mai hitvallások 11.30 Beszélgetés 12.00
Hírek 12.05 Csendül a nóta 13.00 A fûhárfa 14.45 TS: Sport7 15.35 Magyar elsõk
15.55 Az utókor ítélete 16.25 Delta 16.55 Munka-Társ 17.25 Vevõ-szolgálat
17.55 BBC-exkluzív 19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 A szólás szabadsága 21.35
A kétszáz éves ember 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55 TS-Motorsport 0.25
TS-Férfi Kard Világkupa
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.20 Receptklub
9.40 Havazin 10.05 Játék 11.05 Cadillac Drive 12.00 Híradó 12.15 Hegyi mentõk
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 külde-
tés 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Jackie, a jó fiú 21.45 Heti hetes 23.00 a
zöldfülû 1.05 Portré 1.40 Mindörökké Lulu
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.45
Lassie 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.30 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 Irigy Hónaljmirigy-Szilveszteri böszmeségek 21.10 Üvegtig-
ris 23.20 amerikai szépség 1.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát-medencei krónika 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kert-
jében 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondo-
latjel 12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35
Népdalkörök pódiuma 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Bat-
thyány 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40
Morvay Károly nótáiból 20.04 Mi a titka? 21.00 Borisz Godunov—Alekszander
Puskin drámájának rádióváltozata 22.00 Krónika 23.27 Zene 0.10 Éjszaka

Február 12., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A szólás
szabadsága 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.10 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 Vevõszolgálat 14.20 A Himalája Michael Palinnel 15.20
Kodály 125 15.30 Csendül a nóta 16.25 Quinn doktornõ, a varázsló 17.15 Hírek
17.20 Körzeti híradók 17.35 Bûvölet 18.35 Jog-alap 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó
19.40 A tv ügyvédje 20.40 Kék fény 21.40 Titkos szolgálat—MI-5 22.35 Hétfõ
este 23.05 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.45 Könyveskép 0.15
Hegyezd a füled!
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 Tékozló sze-
relem 14.05 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 Zaklatás 23.50
Reflektor 0.05 A szexi csapat 1.50 Bundesliga 2.55 ITTHON 3.10 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 Napló extra 21.15 NCIS 22.15 Mi kérünk elné-
zést 23.15 Tények este 23.45 Dolce vita 0.15 Így készült 0.45 Csillagkapu 1.35
Bolond mozi 3.10 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 Pokolbéli víg napja-
im 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 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 Pályám emlékezete 23.00 Hírek, kenó 23.04
Lemezmúzeum 0.10 Éjszaka

Február 13., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér
9.55 Mit fõzzünk ma? 10.05 Szívtipró gimi 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Hír-
adó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm
13.30 Múlt-kor 14.00 Dob+basszus 14.27 Magyar elsõk 14.45 Emeljük fel szí-
vünket! 14.50 Katolikus krónika 15.20 Kodály 125 15.30 Csináljuk a fesztivált!
16.25 Quinn doktornõ 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.35 Bûvölet 18.35
Jog-alap 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 Önök kérték! 19.55 Életképek 20.40
Kedd 21 21.40 Titkos szolgálat — MI-5 22.35 Kedd este 23.10 Kultúrház 23.35
Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Marie és Julien története
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.50 Játék 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Isteni sugallat 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 19.35 Fókusz 20.30
Barátok közt 21.10 Fagypont 22.55 XXI. század, a legendák velünk élnek 23.30
Az elnök emberei 25 Reflektor 0.40 Igaz történetek 2.25 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.30 Észbontó 13.25 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 22.15 Döglött hal 0.20
Alexandra pódium 0.55 Tények este 1.20 Pacific Palisades 2.10 A csodacsatár
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 11.33 Pokolbéli
víg napjaim 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Hangos
recept 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45
Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.48 Mese
20.04 Aranyemberek 20.37 Egy város regénye 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Ha-
gyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka

Február 14., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A tv
ügyvédje 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.05 Szívtipró gimi 11.10 Titokzatos Násztya
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.30 Hrvatska 12.55 Ecranul nostru 13.25 Baba-
tévé 13.55 Netkori 14.45 Kodály 125 14.55 Kormányváró 15.25 „Feszti” körkép
15.55 Fogadóóra 16.25 Quinn doktornõ 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.35
Bûvölet 18.35 Jog-alap 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 Önök kérték 20.40
Maigret 22.30 Szerda este 23.00 Kultúrház 23.30 Hírek 23.45 Lapozó 0.15
Pollock
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.40 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 Fókusz 20.30
Barátok közt 21.10 Veszett vad 22.55 Alias 23.50 Reflektor 0.05 Kingdom
Hospital 1.50 Odüsszeia 2.40 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 Pókerarcok 1.55 Hack—mindörökké zsaru
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 Be-
szélni nehéz 11.33 Pokolbéli víg napjaim 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája 14.10
Zene-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 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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Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és
nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu
Honlap: www.bogardesvideke.hu Internetes kiadás: a www.mezofold.hu gondozásában. Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné,
Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán,
Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Zámbó Tibor, Zocskár András.

Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs, Huszár Anikó.
Nyomdai elõkészítés: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ
szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért
a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17
óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig) adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el.
Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800 Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

Február 15., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Önök
kérték 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.05 Szívtipró gimi 11.10 Titokzatos Násztya 12.00
Híradó 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.25 Lapozó 13.55 Abszolút 14.25 Krém
15.20 Kodály 125 15.25 Önök kérték 16.25 Quinn doktornõ 17.15 Hírek 17.20
Körzeti híradók 17.35 Bûvölet 18.35 Jog-alap 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40
Gõg 20.40 A csillagjegyek 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 Mozimatiné
13.55 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 Fókusz 20.30
Barátok közt 21.10 Szeszélyes 22.15 Gyújtóhatás 23.45 Házon kívül 0.25 Figye-
lõk 1.15 Reflektor 1.30 Infománia 2.00 Egy rém rendes család 2.25 Házon kívül
4.00 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.45 Alfred Hitchcock bemutatja 12.45 Észbontó 13.50 Tévépremier
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 22.00 Egy becsületbeli
ügy 0.50 Strucc 1.20 Tények este 1.50 Jóreménység farm 3.25 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 Pokolbéli víg napjaim 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sportvilág 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Egy város re-
génye 21.06 A XX. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Isko-
lapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 A mikrofonnál Kodály Zoltán 23.29 Esti dallamok
0.10 Éjszaka

Február 16., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Testi
mesék 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.05 Szívtipró gimi 11.10 Titokzatos Násztya
12.00 Híradó 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 12.55 Sírjaik hol domborulnak?
13.30 Delta 14.00 Regi óra 14.50 Kodály 125 15.00 Ablak 17.00 Múltidézõ
Vitrayval 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.35 Bûvölet 18.30 Jog-alap 18.40
Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 Gõg 20.40 Csináljuk a fesztivált! 21.40 Gondolj apád-
ra! 22.35 Péntek este 23.10 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Baráti
vacsora
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
14.00 Játék 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Isteni sugallat 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 19.35 Fókusz 20.30
Barátok közt 21.10 Szupermozi 23.40 Reflektor 24.00 Merülés a félelembe 1.55
MeneTrend 2.15 Egy rém rendes család 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.45 Alfred Hitchcock bemutatja 12.45 Észbontó 13.45 Betartott ígéret 15.30
Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Dr. House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 BÚÉK! 21.00 Sztárok a jégen 23.25 A médium
0.25 Tények este 0.55 Fantom az éjszakában 2.45 FBI ügynökök bevetésen 3.30
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigány-
félóra 11.33 Pokolbéli víg napjaim 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája
14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Egy város regénye
21.05 Beszélni nehéz 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó
23.04 Egy hazában 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!

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.

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)

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

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.

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)

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)

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)

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)

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

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

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)

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

Sárbogárd központjában, felújított, 3 szobás,
elsõ emeleti lakás extrákkal és garázs eladó;
06 (70) 340 3959, 06 (20) 251 3161. (0214471)

Összkomfortos családi ház eladó, Árpád u.
77.; 06 (20) 438 2669. (0214472)

Sárbogárd központjában kettõ sörözõ (egybe-
nyitható) együtt vagy külön-külön is hosszú
távra kiadó. Érd.: 06 (30) 266 5234.

1,6 ha szántóföld eladó Alapon. Érd.: 06 (25)
220 005-ös telefonszámon. (0214468)

Árpád-lakótelepen lakás eladó; 06 (30) 916
0781. (0214469)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó
március1-jétõl; 06 (30) 916 0781. (0214469)

Adóbevallások elkészítését vállalom; 06 (30)
740 7098. (0214465)

Lakás bútorozottan kiadó; 06 (30) 2099 371.

Jó állapotú heverõk eladók. Telefon: 06 (30)
9691 266. (0214463)

Jövedelemkiegészítés! Havi 50-70.000 Ft.
Érd.: 06 (70) 326 9852. (0214461)

Jó állapotú STIHL fûkaszát vennék,
350-400-ast; 06 (20) 3985 178. (0214457)

Pecsenyekacsa kapható, csak elõjegyzésre.
Orvosilag ellenõrzött. Tel.: 06 (20) 9756 179.

Háromszobás parasztház eladó Sárszentmik-
lóson, Széchenyi u. 17. Tel.: 06 (30) 582 7480.
(0214456)

Malacok eladók; 06 (30) 576 6615. (0214454)

Rover 200-as, 1999. decemberi, 1.100.000
Ft-ért eladó; 06 (20) 254 8598. (0921300)

Sárbogárdon felújított családi ház eladó. Tel.:
06 (70) 223 6691. (0921297)

Üzlethelyiség kiadó az Ady E. út 101. szám
alatt, a Fanni presszó mellett. Érd.: 06 (30)
9165 891. (0921292)

Asztali tûzhely, kályha eladó; 06 (30) 434
1917. (0921291)

Kétszobás családi ház az Asztalos utcában el-
adó. Tel.: 06 (20) 587 4260. (0921285)

Sárbogárd központjában családi ház eladó; 06
(30) 992 4310. (0921281)

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.

VÁGÓÜZEMI GYAKORLATTAL
RENDELKEZÕ HENTESEKET KERESÜNK.

Érd.: 06 (30) 400 8995.

AKCIÓ!
ARIEL 1 kg 700 Ft

ARIEL 5 liter 3.900 Ft

SILAN 1 liter 380 Ft

EÜ. PAPÍR 4 tekercs 70 Ft
Papírzsebkendõ 100 db-os 49 Ft
OB 16, többféle 399 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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Nyílt
tér

Új szolgáltatás Sárbogárdon és a térségben

Légió 2000 Security
Járõrszolgálat

A sárbogárdi õrzõ—védõ szolgálattal foglalkozó vállalkozás
már eddig is jelentõs sikereket ért el, munkájával jó hírnevet
szerzett magának az elmúlt évek alatt.
A rendszerváltás után sajnálatosan egyre romló közbizton-
sági helyzetben munkájukra egyre nagyobb lett az igény. El-
határozták, hogy a jövõben feladatot vállalnak a közbizton-
sági helyzet javításában is.
Mivel kifejezetten üzleti vállalkozás az övék, olyan megol-
dást találtak ki, amiben népi nyelven szólva a kecske is jólla-
kik, a káposzta is megmarad. A velük pénzért megállapodást
kötõ vállalkozások, magánszemélyek számára egy új, ol-
csóbb, mégis hatékony szolgáltatást ajánlanak, ami egyúttal
a folyamatos járõrszolgálat miatt javítja a közbiztonsági
helyzetet is. Az eddigi állandó objektumõrzés, illetve a riasz-
tórendszerre kötött telefonos figyelõszolgálat mellett ugyan-
is most mozgó járõrszolgálattal bõvítik eddigi tevékenységü-
ket. Akik ezt a figyelõszolgálatot igénybe veszik, azoknál fel-
szerelnek egy kis érzékelõ dobozt. A légió éjszakai járõre az
éjszaka folyamán több alkalommal is felkeresi, körüljárja a
megfigyelt objektumot, és ezt az érzékelõ doboz mágneses
chipkártyájával igazolja is.
Ezzel Sárbogárd és térsége a rendõrség és a polgárõrség mel-
lett egy harmadik, közbiztonságot javító járõrszolgálattal
gyarapszik. Persze, ehhez az is kell, hogy minél többen ve-
gyék igénybe a viszonylag kedvezõ árú szolgáltatást.
Ízelítõ a cég szolgáltatásaiból:
— üzletek, családi házak, telephelyek éjszakai visszatérõ el-
lenõrzése váltakozó idõpontokban;
— riasztórendszerek telepítése, szervizelése;
— 24 órás távfelügyelet + vonulószolgálat, megfelelõ szak-
embergárda;
— családi házak alkalmi õrzése (eseti megfigyelése).

Érdeklõdni telefonon: 06 (70) 385 0819,
munkaidõben 06 (25) 508 980.

Kicsi költség, nagy biztonság!
/X/

Kérdezték
Kábelhálózat Hantoson — mikor?

A hantosiak kérdezték, hogy mikor várható a szélessávú inter-
net- és kábeltelevíziós hálózat bekötése a faluban?
Megkérdeztem Virág József hantosi polgármestert, aki el-
mondta, hogy lassan halad ez a munka. Õk is sürgetik a kivitele-
zõt. A munka befejezésének határideje április vége. Azután kö-
vetkezik a mûszaki átadás és a bekötések megindítása, ami vár-
hatóan júliusban lesz.
A faluban ugyanakkor megjelent már több konkurens cég is, így
a Digi TV és a UPC, akik egyre több helyre kötik be a saját háló-
zatukat. Aki pedig csak internetet akar, annak ott van a telefo-
nos Invitel-hálózat, amelyen szintén viszonylag kedvezõ áron
lehet internet-csatlakozáshoz jutni, mivel a díj egy része telefo-
non lebeszélhetõ.

Hargitai Lajos

Lakat kerül két postára
Bezárják a pusztaegresi és töbörzsöki postát február 17-én. Az
okokról Bor Sándor, a Magyar Posta Zrt. központi területi igaz-
gatója tájékoztatta lapunkat.
Bor Sándor elmondta: 2003-ban elkezdték a postahálózat át-
alakítását; most a 2009-es liberalizációra készülnek, és költ-
séghatékony megoldásokra törekszenek.
Amikor átadták az 1-es postát, nyitottak egy kis postát Töbör-
zsökön, a nagy forgalom reményében. A számításuk azonban
nem vált be. Napi átlag 41 db sima, 12 db ajánlott levelet, 0,4 db
csomagot és 84 csekket adnak fel ott. Ez kevesebb, mint három-
negyed óra alatt elvégezhetõ feladat, azonban egy 8 órás kollé-
ganõ bonyolítja az ügyeket. Pusztaegresen hasonló a helyzet —
ott 18 db sima, 2 db ajánlott levelet, 0,1 db csomagot és 18 csek-
ket adnak fel átlagosan naponta az 5 órában dolgozó alkalma-
zottnál. Ezért a csekély forgalomért nem éri meg fenntartani a
két postát.
Sárhatvanon, Sárszentmiklóson és Sárbogárdon megmaradnak
a posták, habár — tette hozzá az igazgató — a törvények és ren-
deletek szerint elegendõ lenne csak egy posta a településen.
A pusztaegresi lakók ezután a kézbesítõnél adhatják fel a csek-
keket, leveleket. A töbörzsökieknek viszont Sárbogárd köz-
pontjába kell menniük, ha föl akarják adni küldeményeiket.

Hargitai Kiss Virág

Talált kutyus
Ezt a kutyust Sárbogárdon, a
Béke presszó környékén találták
február 6-án, kedden, délelõtt 9
óra körül. Zsemleszínû, kis nö-
vésû, keverék, kan kölyökkutya.
Van egy sajátos ismertetõjegye
is, amely alapján azonosíthatja
eredeti tulajdonosa. Akinek hi-
ányzik, az hívja a 06 (30) 3483
320-as telefonszámot, vagy ér-
deklõdhet a szerkesztõségben.

VICC:Két horgász beszélget. Az egyik azzal dicsekszik, hogy
a tóban milyen sok halat fogott már. A másik megkérdezi:
— Mondd, mikor érdemes horgászni?
— Egy és kettõ között.
— Miért pont akkor?
— Mert akkor ebédel a halõr.


