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Botrány az ülésen
Továbbra is feszült politikai hangulat jellemzi a sárbogárdi kép-
viselõ-testület munkáját. Ezért — jellemzõ módon — kölcsönö-
sen elmarasztaló felolvasásokat tartottak már az ülés elején,
majd az ülés végén, a bejelentéseknél végképp elszabadultak az
indulatok.

A szópárbajok a testületi ülésrõl készült beszámolóban olvas-
hatók. Ezek egyike az alábbi.

A testületi ülésen a bejelentések közt Schmidt Lóránd képvise-
lõ frakciótársát, dr. Szabadkai Tamást és családját sértõ üzene-
tet játszott le egymás után többször is. Mint kiderült, az alább
olvasható üzenet Bódai Gábortól származott:

„A rohadt, büdös, k...., köpönyeg- kommunista -forgató k….
anyádat!”

Bódai Gábor a testületi ülés után a sértettõl bocsánatot kért.
Ennek az újságban való közlését is kérte.

Megkövetem az elnök urat

Tisztelt Elnök Úr!
A 2007. február 9-ei testületi ülésen dr. Szabadkai Tamás, az
ügyrendi és jogi bizottság elnöke mobiltelefonja üzenetrögzítõ-
jérõl egy üzenetet játszott le. Az üzenetrögzítõn megjelölt idõ-
pontban elhangzott üzenet vélhetõen tõlem származik. A tele-
fon üzenetrögzítõjén elhangzottakért dr. Szabadkai Tamástól
és családjától bocsánatot kérek.

A felháborodásom okát az képezte, hogy az elnök úr az üjb ülé-
sének idõpontját a velem való elõzetes egyeztetés nélkül változ-
tatta meg. Négy esetben kíséreltem meg a telefonján hívni, de
próbálkozásom eredménytelen volt. Valószínûsíthetõ, hogy el-
keseredésemben meggondolatlanul ejtettem ki az õt és család-
ját becsmérlõ szavakat, miközben a hívást megszakító gombot
még nem nyomtam meg.

Megjegyzem, hogy állításával ellenkezõen sem az MSZMP-
nek, sem más pártnak nem voltam tagja.

Bódai Gábor, a 3. számú választókerület egyéni képviselõje

(Részletes beszámolónkat a 2—5. oldalon olvashatják.)

Sárbogárdon tovább
nõtt a munkanélküliség

A sárbogárdi politikai közállapotok is bizonyára közrejátsza-
nak abban, hogy míg az egész megyében csökkent, Sárbogárd
körzetében tovább nõtt a regisztrált munkanélküliek száma.
Tavaly még 14,1 volt, az idén már 15,3%-os a regisztrált munka-
nélküliek száma. Ez a szám különösen a gárdonyi 4,6%-os és a
megyei 6,9%-os megyei átlag tükrében döbbenetes. Ha ehhez
hozzátesszük azt, hogy a munkanélkülieknek csak kisebbik ré-
sze regisztráltatja magát, akkor ez a szám még elszomorítóbb.
Sárbogárdon semmit nem tesznek annak érdekében, hogy ez a
helyzet változzon. A testületen belüli, mesterségesen szított
széthúzás és állandó veszekedés mellett különösképpen tragi-
kus, hogy Sárbogárd a térség településeivel sem az összefogásra
törekszik, hanem egyoldalúan csak uralkodni akar rajtuk, és ha
a térség települései nem hajlandók Sárbogárd jármába hajtani a
fejüket, az együttmûködés keresése helyett a vélt sérelmekért
büntetni, terrorizálni próbálják õket.
Ez a mindenképpen bukásra ítélt politika súlyos károkat okoz
mind Sárbogárdnak, mind a térségének.

Hargitai Lajos

LEPSÉNYI BORBARÁTOK
SÁRBOGÁRDON

Írásunk a 6. oldalon
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Beszólások

Napirend elõtti felszólalásokkal kezdõ-
dött az ülés. Elsõként Bódai Gábor fejtet-
te ki gondolatait: A rendszerváltás óta
még ilyen fajsúlyos döntési kényszerben a
város vezetése nem volt. Az elsõ lépése-
ket már megtettük, melyek fájdalmas,
népszerûtlen, felelõs döntések sorozatát
vonták maguk után. Hiánycsökkentést
eredményezõ, ésszerû ötleteket beépít-
ve, kompromisszumos megoldással pró-
báljuk közösen kivezetni városunkat eb-
bõl a félelmetes szakadékból. Ezeknek a
drasztikus lépéseknek az oka az állami
pénzek jelentõs megvonása, mellyel az
önkormányzatokat, intézményeket, csa-
ládokat sújtják. Bizonyítsuk be, hogy ké-
pesek vagyunk úrrá lenni a város nem ép-
pen rózsás anyagi helyzetén. Szeretném
megköszönni a pedagógusoknak és szü-
lõknek a fegyelmezett hozzáállást, az
idegtépõ, gyötrelmes hetek, éjszakák so-
rozatát, valamint a megalapozott, jól át-
gondolt szakmai javaslatukat, mellyel
elõsegítették a város vezetésének dönté-
seit. Az eddig meghozott döntések
ismeretében tisztelettel kérem Önöket és
képviselõtársaimat, hogy fájó szívvel, de
tegyük ezt most is méltósággal egy szebb
jövõ reményében, Sárbogárdért, váro-
sunk túléléséért.
Varga László elmondta: levelet kapott
Lakatos Pétertõl, aki sérelmezte a város
egyik települési képviselõjének viselke-
dését és szóhasználatát. Természetes,
hogy az emberek véleménye nem minden
dologban egyezik meg, különösen ebben
a nehéz idõszakban. De nagyon fontos,
hogy mindenki emberhez méltó módon
fejezze ki a véleményét, tisztelve a másik
gondolatait. A sértõ szavak soha nem ve-
zetnek eredményre, pusztán további in-
dulatokat szítanak.
Dr. Szabadkai Tamás: Megdöbbenve
hallom a képviselõk felszólalásait. Bizo-
nyára nem egyedül vagyok a testületben,
akit lépten-nyomon megállítanak a sár-
bogárdiak a testületi ülésekkel kapcsolat-
ban. Sokan firtatják az esetenként durva
hangnemet, stílust. Valóban sok a szemé-
lyeskedés, ahelyett, hogy valódi kérdé-
sekkel foglalkoznánk. Viszont örülök an-
nak, hogy most már saját szemükkel lát-
hatják a sárbogárdiak, hogy mi történik
itt. Bízom abban, hogy a jövõben változ-
tatni tudunk mindannyian a stíluson és a
hangnemen, hiszen ez a képviselõk kö-
zötti együttmûködést segíti elõ. Persze,
nemcsak a testületi üléseken kellene vál-
toztatni a magatartásunkon, hanem azon
kívül is. Hogy mire gondolok? Február

1-jén, csütörtökön felhívott a Fidesz
egyik helyi képviselõje, és mivel nem tu-
dott elérni, üzenetet hagyott a telefonom
hangpostáján: minõsíthetetlen, útszéli
stílusban lekommunistázott. A szóban
forgó képviselõ korábban az MSZMP
tagja volt, és 20 éven át hûen szolgálta a
Magyar Népköztársaságot, a Kádár-
rendszert és a hatalmat. Ugyanebben az
üzenetben az édesanyámat is olyan jel-
zõkkel szidta, amelyeket a 2-es kocsmá-
ban sem igen használnak. Éppen ezért
felszólítom az érintett képviselõt, hogy
nyilvánosan, legalább a két helyi lap ha-
sábjain kérjen megfelelõ módon tõlem és
a családomtól bocsánatot. Amennyiben
ez nem történik meg, biztosíthatom, hogy
magatartása miatt minden jogi eszközt
igénybe fogok venni.

Nedoba Károly felszólalásának tárgya
szintén Schmidt Lóránd MSZP-s képvi-
selõ Lakatos Péterre tett megjegyzése
volt: úgy gondolja, hogy egy valamirevaló
demokratikus párt — márpedig az MSZP
ilyen — az efféle eseményeket nem hagy-
hatja figyelmen kívül, és megteszi az
ilyenkor szokásos megfelelõ intézkedése-
ket a képviselõ úrral szemben. Szerinte
az MSZP listáján vannak értékes, meg-
fontolt, jobb politikai érzékkel megáldott
emberek, akik ilyen hibákat nem követ-
nének el, és nem hoznának szégyent sem
a képviselõ-testületre, sem a pártjukra.
Bízik benne, hogy a párt levonja a megfe-
lelõ következtetéseket, és visszahívja a
képviselõjét ebbõl a pozícióból. Bár, ha
igazán hibásnak és bátornak tartja magát
a képviselõ, akkor nem várja meg pártja
felszólítását, hanem hozzászólása után
benyújtja a lemondását.

Munkahelyek várhatók

Simon Miklós, a sárbogárdi munkaügyi
kirendeltség vezetõje a szervezet mûkö-
désérõl szóló beszámoló kapcsán két
örömteli tényt közölt: Ez évben várható-
an javítani fogja a szomorú munkanélkü-
liségi statisztikát (a körzet munkanélküli-
ségi rátája 2006 végén 15,3% a városé pe-
dig 8,95% volt) a Waterdeep Ásványvíz-
palackozó Kft. idetelepülése, mely ez év
májusától 160 fõ felvételét ígérte. A
Hankook dunaújvárosi cég képviselõi is
megkeresték õt. Sárbogárd körzetébõl
4-en már voltak kint Koreában betanulni
a folyamatokat, és júliustól 125 fõ foglal-
koztatására lehet számítani. Az érdeklõ-
dõk a kirendeltségen jelentkezhetnek,
ahonnan ki fogják közvetíteni õket.

Nyitott iskolák

Az általános iskoláknál, azok leterheltsé-
ge miatt, a tornatermek és sportpályák
hétvégi nyitva tartása október 15-e és áp-
rilis 1-je között megszüntetésre kerül, eb-
ben az idõszakban csak szabadtéri nyitva
tartás lesz, váltott rendszerben, szomba-
tonként 9-tõl 12-ig, egy technikai dolgozó
felügyeletével. A testület az intézmények
költségvetésében a díjat biztosítja.
Földi Lászlóné, a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola igazgató-helyettese: Mi min-
dig nyitva vagyunk; ha bezárjuk a kaput,
kibontják a kerítést. Azt szeretnénk kér-
ni, hogy a technikai személyzetünknél
legalább 1 fõt alkalmazhassunk, aki be
tud segíteni a karbantartási munkálatok-
ban.
Horváth Ferencné: Mi olyannyira nyitot-
tak vagyunk, hogy kapu sincsen, de kar-
bantartani nekünk is kell.
Tóth Zoltán: A töbörzsöki sportpályát mi
azért tartjuk zárva, mert nemcsak spor-
tolni járnak oda, hanem például moto-
rozni is. A facsemetéket letördelik, sze-
metelnek, azzal szórakoznak a gyerekek,
hogy hány cserép törik össze a tornate-
rem tetején. Kérem, hogy a testület a
nyitva tartás mellé szavazzon egy kis
pénzt is, mert komoly karbantartási mun-
kákra van szükség.

Költségvetés —
második felvonás

A január 19-ei döntések költségvetésre
gyakorolt hatásáról készült tájékoztató
szerint 30.865.654 Ft az intézménybezá-
rások, -átszervezések, létszámleépítések
révén remélt megtakarítás. 38 embert bo-
csátanának el, ebbõl 3 jelenleg is nyugdí-
jas, 3 nyugdíjas lesz, 6 prémiumprogra-
mos lehet, 1 áthelyezésre kerül, 25 pedig
munkanélkülivé válik.
Juhász János: Az elsõ változatot javas-
lom elfogadni, ami 200 milliós forráshi-
ányt mutat. Ezt még csökkenteni tudjuk
18 millió Ft-tal, ha az intézményeknél a
2%-os teljesítményösztönzõ keretet illet-
ve kereset-kiegészítést megvonjuk (kivé-
ve a tûzoltóságot és a védõnõket). A ne-
velési—oktatási intézmények azzal a ké-
réssel fordultak hozzánk, hogy a kereset-
kiegészítéssel megegyezõ összegben az
étkezési utalvány csökkentésével történ-
jen a megszorítás.
Horváth Ferencné: Nem lemondani
szándékozunk az étkezési utalványokról,
hanem azt fogalmaztuk meg, hogy a kere-
set-kiegészítés (amit a normatíva tartal-
maz) a költségvetési törvény alapján jár
az oktatási intézményeknek.
Tóth Zoltán: Tudomásom szerint a mun-
kavállaló rosszabbul nem járhat, márpe-
dig ha megvonásra kerül ez a kereset-ki-
egészítés, akkor bizony ez bekövetkezik.
Mi történik akkor, ha a munkavállaló
nem írja alá?

Folytatás a következõ oldalon�

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület február 9-ei nyílt ülésérõl —
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Sárközi László: Én megszavaztam, de
utána áttanulmányoztuk a törvényt, és
úgy gondolom, hogy Magyarország egyik
képviselõ-testülete sem jogosult a kere-
set-kiegészítést megvonni. A jutalomke-
retet meg lehet vonni, ahhoz van joga a
testületnek.
Dr. Krupa Rozália felolvasta a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló törvényt,
mely szerint a közalkalmazottat a mun-
káltató kereset-kiegészítésben részesít-
heti.

Sutba dobott javaslatok

Schmidt: Mivel most 200 millió forráshi-
ánynál járunk, megint kérem a képvise-
lõ-testületet, hogy gondoljuk át két óvo-
dáscsoport Mészölybe történõ beintegrá-
lását, amit 5-5,5 millió Ft-ból meg lehet
oldani.
A képviselõ javaslata nem kapott többsé-
get.
Juhász: A Takarékbank a 210 milliós ru-
lírozó hitelkeretünket nem kívánta meg-
emelni 245-re, hiába kértük, a szélessávú
közmûkiépítési társuláshoz igénybe ven-
ni kívánt 75 milliós hitelkeretet szintén
nem nyitotta meg, és nem igazán látja a
pénze biztonságos visszatérülését. Nem
tudom, még mennyit kéne ragozni, hogy
abszolút nem kell fellélegezni ennyi sú-
lyos döntés után sem, mert így is borotva-
élen táncolunk.
Dr. Berzeviczy Gábor: Készüljön elõter-
jesztés arról, hogy a költségvetésben
mekkora részt tesznek ki a nem kötelezõ
feladatok.
Az indítvány nem kapott többséget.
Juhász: A jegyzõ véleménye szerint 3 hó-
nap alatt el is fog készülni.
Dr. Szabadkai: Nekünk, baloldali képvi-
selõknek voltak javaslataink, amiknek a
többségét ez a képviselõ-testület lesza-
vazta. Az oktatási intézményeinknél a
megszorítás már csak akkor lenne indo-
kolt az én álláspontom szerint, ha máshol
mindenhol megszorítottuk, amit lehet.
Ez a költségvetés az intézményeknél nem
lesz kezelhetõ. Az ingatlanértékesítések
szerintem tudatosan alulszervezettek.
Azt látom, hogy egyfajta trükközés folyik
a költségvetés számainál. Kiderült, hogy
400 millióról szó nincs, most 200 milliót
tervezünk. Ismételten azt javaslom, hogy
a képviselõi tiszteletdíjak összege csök-
kenjen a felére, és a Sárbogárdi Napok
költségvetése 3 millió Ft legyen.
Ezt sem szavazta meg a többség.
Juhász: Visszautasítom, hogy a 409 milli-
ós forráshiány nem valós. Ha drasztiku-
san, a takarékosságot valamilyen módon
kikényszeríteni akaró szándékkal lecsök-
kentjük, akkor az, hál’ istennek, csökken
is.

Nem kell a színjáték!

Ferencz Kornél: A polgármester urat és a
MSZP-frakció vezetõjét arra szeretném
kérni, hogy ezt az ellenségeskedést fejez-
zék be. Azzal, hogy minden baloldali kép-
viselõ javaslatát leszavazták, nem értek
egyet. Bártfai Antal köztudottan jobbol-
dali, és az övé is le lett szavazva. Vélemé-
nyem szerint a tiszteletdíjak és a Sárbo-
gárdi Napok költségeinek csökkentése
nem fogja megoldani ennek a városnak a
problémáját.
Nedoba Károly: Tavaly a Sárbogárdi Na-
pok még stratégiai nap volt a választási év
miatt. Most már, úgy tûnik, nem fontos.
El kellene dönteni, hogy a tiszteletdíjak-
ról milyen álláspontot képviseltek, mert
miközben ti (Szabadkai és Berzeviczy) az
elõbbieket hangoztatjátok, közben az
egyik frakciótársatok felhívja Horváth
Tibort, és azt mondja, hogy „Figyeljetek,
nekünk ezt a színjátékot el kell játszani,
de ti szavazzátok ám meg!” Azt javaslom,
hogy a következõ hónaptól nyissatok egy
számlát, vagy válasszatok egy alapítványt,
és a tiszteletdíjatokat oda utaljátok, le-
gyen bebizonyítva, hogy nemcsak mond-
játok, hanem komolyan is gondoljátok.
Dr. Szabadkai: Karcsi, a színjátékról
annyit, hogy a tiszteletdíjamon felül for-
dítok Sárbogárdra illetve a választókör-
zetemre. Többek között 200 ezer Ft-ot ál-
doztam tavaly parképítésre stb. Nagyon
sokan vannak még ilyenek a testületben,
de például te nem tartozol közéjük.
Schmidt: Ha valaki felajánlja egy szerve-
zetnek a tiszteletdíját, attól még nem fog
megváltozni a költségvetés kiadási olda-
la.
Dr. Krupa: Le lettek csökkentve a mik-
lósi iskola kiadásai 29 millióval, a Mészö-
lyé 40 millióval, és az önkormányzaté is.
Minden dologi elõirányzatot vissza kel-
lett vinni az elõzõ évi szintre. Hogy ez
nem egy valós szám volt, én is visszautasí-
tom, nem generáltuk a forráshiányt, és
nem trükkök árán szorítottuk vissza 200
millióra.

Reszkessetek!

Horváth Tibor: A kampányra elfolyatott
pénzeket kellene visszaadni a városnak.
Nektek a város megszerzése a lényeg
mindenáron, ha csõdbe megy, akkor is,
mert egy város irányításában nagy lehetõ-
ség van. Kihez került az a kb. 4 millió Ft,
amit az Imperial Holding fizetett, hogy
fölépíthesse a Plust? A cég vezérigazga-
tója elmondta nekem, hogyan mennek
ezek a dolgok. A csatorna-beruházásból
kb. 60 millió Ft csurgott vissza, az hova
lett? Szerintem nagyon becsületes dolog
a népért való törõdés, az, hogy valaki a sa-
ját vagyonát föláldozza azért, hogy a né-
pet tudja szolgálni. Megmondom õszin-
tén, hogy én a népet úgy nem tudnám
szolgálni, hogy eladom a vagyonomat és
felteszek mindent a nép szolgálatára. Az
a lényeg, hogy ti gazdagodjatok, ugyanezt
csinálja a piszkos kormányotok is. De re-
mélem, hogy vége lesz ennek, és fél a kor-
mány, mert légpuskával támadják meg
õket. Már beszerezték a légpuskákat, és
lõgyakorlat van, úgyhogy menjetek véde-
ni a barátotokat Fehérvárra délután.

Dr. Szabadkai: Kihez került akkor a
pénz, polgármester úr?

Juhász: Én annyit tudok a történetrõl,
hogy amikor a Tibortól elment az illetõ
autója, akkor megnézte, hogy hova megy,
és nem a polgármesteri hivatalhoz ment,
hanem egy ügyvédi irodához. Engem
hagyjatok ki ebbõl.

Ferencz: Én még mindig tiszteletdíj nél-
kül látom el a feladatomat, úgyhogy a
nullát ne akarjuk megfelezni, mert az is
nulla.

A költségvetés végleges változatát végül 9
igen, 5 nem, 1 tartózkodás arányban elfo-
gadták.

Folytatás a következõ oldalon�

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Elbocsátás-sorozat

A Madarász József Városi Könyvtár sem
ússza meg a helyi „reformokat”, ugyanis
az álláshelyek számát március 1-jétõl két
fõvel csökkentik, ebbõl az egyik éppen
gyesen van.
Nagy Zsuzsanna könyvtárvezetõ: A nyit-
vatartási idõt, ezzel együtt a szolgáltatá-
sok mennyiségét is csökkentenünk kell, a
minõségrõl nem is beszélve. A képviselõ-
testület tagjait megkérem, legyenek szí-
vesek, fáradjanak el a könyvtárba, be le-
het iratkozni, legalább ennyivel támogas-
sák a bevételünket.
A testület által fenntartott V. számú
háziorvosi körzetben egy ápolói álláshe-
lyet szüntetnek meg március 1-jétõl.
Ferencz: Mind az orvos, mind a két ápo-
lónõ rendkívül lelkiismeretes munkát vé-
geznek. Akit viszont ki szeretnék emelni,
az dr. Karl Péterné Pannika. Reggel, mi-
kor megyek dolgozni, már ott van, sok-
szor késõn este megyek haza, õ még min-
dig ott van. Kislóki születésû, és hosszú
évek óta az ott élõ idõseket gondozza,
ápolja, kötözi, és tartja bennük a lelket. A
kislóki idõsebbeknek Pannika a mentsvá-
ra.
A bölcsõdében egy fél (élelmezésvezetõi)
álláshellyel csökken a létszám. Viszont az
élelmezésvezetõ megbízási szerzõdéssel
történõ alkalmazásához havi 30 órában
biztosítja a fedezetet az önkormányzat.
Így a foglalkoztatott részére nem kell ét-
kezési hozzájárulást, ruhapénzt stb. fizet-
niük.
Az Egyesített Szociális Intézménynél 3,5
fõtõl búcsúznak el.
Dr. Berzeviczy: Semmibe nem kerülne,
ha megnéznénk, hogy a szociális ellátás
vonatkozásában tudunk-e esetleg kistér-
ségi megállapodásokat kötni és többlet-
forráshoz jutni.
Dr. Krupa: A társulási tanácsnak kell
dönteni, de a települési polgármesterek
még nem határoztak úgy, hogy önálló in-
tézményt hoznak össze.
A képviselõ javaslata nem kapta meg a
szükséges többséget.
A családsegítõ és gyermekjóléti szolgála-
tot beintegrálják a Mészöly Géza Általá-
nos Iskolába, egy fõt elbocsátanak, a fej-
lesztõpedagógus igénybevételéhez pedig
nem biztosítanak költségvetési fedezetet.

Dr. Berzeviczy: Egy ilyen integrálás nem
megy a Mészölyben folytatott minõségi
munka rovására?
Schmidt: Ha jól értesültem, akkor a szol-
gálatot a kis épületbe tennék. Ott az alsó-
sok vannak. A szülõknek is a kapu elõtt
kell megvárniuk a gyerekeket, nem me-
hetnek be az épületbe. Ezek után mi be-
helyezünk oda egy olyan szociális intéz-
ményt, ahol nap mint nap családostól,
mindenestõl emberek járkálnak be,
kezdve a ruhaosztástól a segítségig — ez

megzavarja a Mészöly saját házirendjét,
amit jól megfontolt okokból alakítottak
ki.
Németh Lászlóné, a családsegítõ veze-
tõje: Jó lenne, ha a szakmai részét is meg-
vizsgálnák az integrálásnak. Azt javasol-
nám, kérjük ki a módszertani és a köz-
igazgatási hivatal, valamint a minisztéri-
um véleményét, hogy mennyire egészsé-
ges dolog közoktatási intézményben el-
helyezni egy családsegítõt.

Konyhaprivatizáció

Vállalkozó(k) kezébe adná a konyhák
üzemeltetését az önkormányzat a takaré-
kosság jegyében. Véglegesen azonban
csak az ajánlatok beérkezése után dönte-
nek.
Horváth Ferencné: A miklósi konyha na-
gyon jó, és ez igaz a fõztjére, kialakításá-
ra, üzemeltetésére is. A gond az, hogy 18
évesek az eszközök. Ha mégis elkerülhe-
tetlen a kiszervezés, akkor a következõ-
ket nagyon fontosnak tartom: a minõség
ne romoljon, helyben fõtt ételt kaphassa-
nak a gyerekek, és a dolgozóinkat is ve-
gyék át. Éppen ezért azt szeretném kérni,
hadd ismerhessük meg az ajánlatokat, és
vegyék figyelembe a véleményünket.
Tóth Zoltán: Csatlakoznék az elõttem
szólóhoz. Volt már példa arra, hogy egy
intézményi konyha kiszervezésre került,
és kritikán aluli volt az étel minõsége —
csapatostól mondták vissza a gyerekek az
ebédet. Adott esetben azt a 18 éves kony-
hát is le lehet amortizálni, egy idõ után
meg vissza is lehet adni.

Pályázat utakra

A Lehel, Bem, Nyíl, Erkel, László, Köl-
csey, Huba, Rózsa, Béke, Bercsényi utca,
Németh Lajos és Mikes köz, valamint a
rétszilasi Bocskai utca burkolat-megerõ-
sítési munkáira pályázatot nyújt be az ön-
kormányzat a Közép-dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanácshoz. A felújítás vár-

ható bekerülési költsége 53.640.303 Ft,
ebbõl a remélt támogatás 37.548.212 Ft.
A testület a saját forrást fejlesztési
hitelfelvétel révén biztosítja.

Beiratkozás

A város valamennyi nevelési—oktatási
intézményébe április 24-25-26-án lehet
beiratkozni a 2007/2008-as tanévre.
Az óvodák augusztus 1-jétõl 31-éig zárva
tartanak.

Bogárdi Napok júniusban

A Sárbogárdi Napok idei rendezvényso-
rozata az Ifjúsági parkban kerül megren-
dezésre június 15-16-17-én.

Bejelentések

Juhász üdvözölte Szenci Györgyöt al-
jegyzõi minõségében.
Ferencz: Gyakoriak a falopások, leg-
alábbis mifelénk, ezért szeretnék egy
egyeztetõ tárgyalást kezdeményezni a
polgárõrséggel és a rendõrséggel.

Kirakni könnyû volt,
beszedni nehéz?

Nedoba: A Bogárd és Vidékében megje-
lent a Dobó és Gagarin utca sarkán kihe-
lyezett választási plakát; Szabados Ta-
más és szerény személyem még mindig ki
van helyezve. Egyetértek az olvasói levél-
lel, hogy ez helytelen, csak a végén tett
megjegyzéssel nem, mert úgy gondolom,
hogy nem nekem kellene azt levenni. A
jegyzõ és a polgármester is bizonyíthatja:
sokszor fordultam oda, hogy ez az ügy
rendezõdjön. A két legilletékesebb em-
ber itt van a teremben; az egyik Hargitai
úr, akinek talán elkerülte a figyelmét,
hogy nem nekem kellene levenni a plaká-
tot, a másik az MSZP helyi elnöke, dr.

Folytatás az elõzõ oldalról�

Folytatás a következõ oldalon�
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Szabadkai Tamás, õ el tudja mondani, mi
az oka annak, hogy még mindig ki van he-
lyezve oda az a tábla.
Dr. Szabadkai: A képviselõk maguk in-
tézték a plakátok leszedését.
Hargitai Lajos: Nekem ebben nincs ha-
tásköröm, nem én szedem le azt a plaká-
tot.
Dr. Krupa: Szabálysértési feljelentést
tettünk az MSZP és a Kapocs Egyesület
ellen, akiknek a plakátjai kint voltak. A
mûszaki osztály lefotózta, a közigazgatási
hivatalnál a kizárásomat kértem, Székes-
fehérvár jegyzõjét jelölték ki, döntésrõl
még nem értesültünk, de azt jelzem, hogy
akármilyen döntést is hoz, attól a plaká-
tok még nem fognak eltûnni. Ha nem sze-
dik le, akkor az illetõ szervezetek költsé-
gére megcsináltatjuk a munkát egy
vállalkozóval.
Dr. Szabadkai: Aki megszervezte a pla-
kátok kirakását, az itt ül a teremben, de
nem fogom megmondani a nevét, majd
észreveszi magát. Én le akartam ezeket
szedetni, csak nagyon drágák. Ráadásul a
táblák nem a mi tulajdonunkban vannak,
hanem azé a cégé, aki kitette.
Horváth: Én megoldom a levételét.
30.000 Ft egy ilyen tábla, majd négy év
múlva valamelyik pártnak eladom.
Õri Gyula: Pusztaegresen, Sárhatvanon
és Nagyhörcsökön még mindig nincs köz-
munkás, aki rendbe tenné a buszmegálló-
kat, illetve a közintézmények környékét.
Pusztaegresen az Ady utca szinte már jár-
hatatlan. Szomorúan vesszük tudomásul,
hogy megszûnik az iskola, postánk sem
lesz, papunk sincs, egyedül orvosunk van
még.
Horváth: Gyurcsányotok is van.

Különös üzenet

Schmidt: Mivel személyemet több felszó-
lalás is érintette, ezekre szeretnék reagál-
ni. (Nedoba Károlynak) Valóban elhang-
zott az a szó, hogy görény, igaz, hogy egy-
általán nem abban a szókörnyezetben,
ahogy azt Lakatos Péter elmondta. Leül-
tem Gyõzõvel, és megbeszéltük a dolgot.
Egy gyermekorvos is bizonyíthatja, hogy
nem az hangzott el, ami a sajtótájékozta-
tóban benne volt. Innentõl fogva én ezt
az ügyet lezártnak tekintem. (Varga
Lászlónak) Az elvárásokról beszéltél,
hogy így nem lehet beszélni. Mondhat vé-
leményt bárki, de aki választások idején a
templomban olyan propagandaanyagot
osztogat, amirõl õ is tudja, és utólag be is
vallotta, hogy õ írta, és a háromnegyede
nem igaz, az gondolja át, mielõtt bármit is
mond. Karcsi, én felállok, lemondok, ki-
megyek, de akkor jöjjenek velem azok is,
akik a görénynél csúnyább szót egyetlen-
egyszer is kiejtettek a szájukon itt, az
ülésteremben. Végezetül pedig van egy
hangfelvétel egy üzenetrögzítõn, amit
most lejátszanék. Elnézést kérek minden
bogárditól, ugyanis az én számból ilyen

szavakat még soha nem hallottak. Ha va-
laki magára ismer, akkor velem, a Karcsi-
val és a polgármester úrral együtt kifá-
radhat ebbõl a terembõl.
A lejátszott szöveg: A rohadt, büdös, k....,
köpönyeg- kommunista -forgató, k….
anyádat!
Schmidt: A telefonszám, amirõl ez a hí-
vás érkezett, megvan.
A képviselõ a polgármester figyelmeztetése
ellenére újra lejátszotta a felvételt.
Juhász: Rendreutasítom azt a hozzászó-
lót, aki a képviselõ-testület tekintélyét,
vagy valamelyik képviselõt sértõ kifeje-
zést használ, illetve mondat be. Ennyi
erõvel legközelebb hozzunk be valami
pornófilmet, aztán hallgassuk azt. Hát
még hova szeretnétek ebben a nagy sze-
recsenmosdatásban eljutni? A végén
dicsõüljél meg, mert ezt mondtál, meg azt
mondtál?
Etelvári Zoltán: El vagyok keseredve,
hogy idáig fajult ez a testületi ülés. Ez
nem vezet sehova, szégyellhetjük magun-
kat. Ne szórakozzunk itt már egymással,
uraim. Nem arra van a városnak szüksé-
ge, hogy én beszólok a Jánosnak, nekem
beszól a Tibi.
Bártfai Antal: Amikor az egyesület meg-
kapta a jelentést, hogy néhány plakátja
kint maradt, akkor haladéktalanul eltá-
volítottuk azokat. Sajnálattal veszem tu-
domásul, hogy a tisztelt jegyzõ asszony
csak az MSZP és a Kapocs plakátjait vet-
te észre. A Fidesz plakátjai, amik a Hõsök
terén vannak, a mai napig sem kerültek
feljegyzésre.
Horváth: Mi van a szélerõmûvekkel?
Szerintem már lejárt a határidõ annak a
cégnek, aki a felméréseket végezte. Ezzel
csak az volt a célja, hogy területeket fog-
laljon, vagy valami pályázati pénzt vegyen
fel? Látunk-e abból pénzt? Töbörzsökiek
kérték, hogy a mélyebb fekvésû részeken
az árkokat ki kellene tisztítani. Sok telek-
tulajdonos ezt nem végzi el, hatni kéne

rájuk valahogy. Valamikor a tanácsi idõ-
szakban volt egy üvegház az önkormány-
zat területén, ahol a parkokba való növé-
nyeket nevelték. Fel lehetne újítani és
üzemeltetni a közmunkásokkal; akár
még eladásra is lehetne ott valami virágot
termeszteni.

Örökzöld görény

Gábris István: A Szabadság utcában a
kerteken át húzódó árokban a járdalapok
bedõltek, meg kellene igazítani azokat
még a tavaszi esõk elõtt. Arrafelé sok a
kóbor kutya is. A buszmegállók tele van-
nak ragasztva plakátokkal. Nem utolsó
sorban azt szeretném kérni, ha most ha-
zamegyünk, mindenki aludja ki magát
rendesen, és ne történjen ilyen görénye-
zés, mert ezek szerint engem is görény-
nek neveztél az elõbb. Én még egyikõtö-
ket sem bántottam meg eddig.
Horváth: Miért? Szép állat a görény.
Sinka Attila: A Mikes közben az egyik
villanyoszlopon nincs világítás.
Bódai: A Serköv telepnél irdatlan állapo-
tok vannak, elképesztõ a bûz, és ezt jelez-
ték a Jókai és Vasút utcai lakók is. A ma-
gam és képviselõtársaim nevében vissza-
utasítom a görényezést.
Varga: Teljesen egyetértek Szabadkai úr
felháborodásával, mert legalább oly-
annyira sértõ a lejátszott hangfelvétel,
mint a görényezés, és valóban elkerülen-
dõ az ilyen. Meg is követem annak a nevé-
ben, aki a felvételen van. A sértõ szavak
soha nem vezetnek eredményre, pusztán
további indulatokat szítanak. Nem sze-
retném, ha ez a viselkedési forma, függet-
lenül a képviselõ személyétõl, pártbeli
hovatartozásától, természetessé válna.
Ugyanúgy a magunk részére is szól ez a
feddés, mint a másik esetleg sértõ szava-
kat használó képviselõ részére.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

Sunyiság a testületben
Csak ültem a legutóbbi testületi ülésen, hallgattam a napirend elõtti felszólaláso-
kat. Varga László és Nedoba Károly szót emelt a képviselõkhöz méltatlan megnyi-
latkozások ellen, Bódai Gábor a konstruktív együttdolgozás, az érdemi munka
mellett szónokolt.
Hihetetlen, de igaz: amikor dr. Szabadkai Tamás szóban tájékoztatta a képviselõ-
ket, hogy az egyik Fideszes helyi képviselõ a mobiltelefonjának üzenetrögzítõjén
milyen otromba és durva üzenetet hagyott, sokan csöndben maradtak. Nedoba
Károly, aki „Meddig mehet el, mit engedhet meg magának egy képviselõ?” címû
felszólalásában volt párttársát támadta, errõl egy szót sem szólt. Nem határolódott
el a Fidesz helyi elnöke sem, és a polgármester is hallgatott.
Ami viszont megmagyarázhatatlan: az érintett képviselõ ott ült benn a teremben
reggel kilenctõl kora délutánig, a testületi ülés végéig, és egyszer sem jött ki a szá-
ján, hogy: én voltam, bocsánatot kérek. Még akkor sem jutott eszébe, amikor saját
hangját hallotta vissza a rögzítõrõl, és a képviselõk többsége már felismerte, így le is
leplezõdött. A kérdésem az, és a választ az olvasókra bízom: hogyan lehet ilyen su-
nyi módon viselkedni? Képviselõhöz méltó magatartás ez?

Õri Gyula képviselõ
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Miklós és Bogárd szõlõhegyeit járva
Szombaton a lepsényi borbarátok voltak a Sárszentmiklósi Bor-
barát Egyesület vendégei. Tavaly ugyanebben az idõben mi vol-
tunk náluk, és velük együtt jártuk be a lepsényi szõlõhegyet. Er-
rõl 2006. március 2-ai újságunkban olvashattak hangulatos
beszámolót.
Nem kellett szégyenkeznünk, és volt mit megmutatnunk a lep-
sényieknek. Nálunk ugyan nincsenek nyomai egy ókori, kelta
borkultúrának, mint Lepsényben, de vannak itt is igen szép régi
pincék, présházak, értõ kézzel gondozott szõlõk, jó borok és
meleg vendégszeretet.
A pincékben kóstolt borok minõsége a lepsényieket is meglep-
te, hiszen néhány évvel ezelõtt még igazán jó minõségû sárbo-
gárdi bort nemigen lehetett felmutatni.
A rendszerváltás elõtt sok szõlõt kivágtak itt, és alig beszélhet-

tünk Sárbogárd környéki borkultúráról. Többnyire a direkt ter-
mõ amerikai fajták uralták a helyi borkínálatot. Aztán most lát-
hatjuk, hogy egyre több fiatal áldoz nem kevés pénzt, energiát,
és tanulja meg szakkönyvekbõl, más tájakon szerzett tapaszta-
latokkal a jó minõségû bor készítésének titkait.
Ma már elmondhatjuk, hogy vannak olyan összetett karakterû
helyi borok, amelyek egyre inkább rendelkeznek saját helyi tu-
lajdonságokkal, megõrzik e táj jellegzetességét, az itt lakó nép
sajátos lelkiségét és a helyi múlt emlékezetét.
A szõlõhegyeket bejárva megtapasztalhattuk azt is, hogy nem is
olyan kicsik ezek a miklósi, bogárdi szõlõhegyek.
A vendégek busszal érkeztek a sárszentmiklósi klubkönyvtár-
hoz, ahol hazai specialitásokkal színesített reggelivel fogadták
õket a vendéglátó, helyi borbarátok. A pogácsák, savanyúságok
mellett saját töltésû kolbászok, kövesztett szalonna, Sárközy
Karcsi nagyhörcsöki szürkemarhából és mangalicából készült
szalámija alapozták meg a hegyeket bejáró borkóstolást.
Horváth Pista rétszilasi borpincéje volt az elsõ állomás. Pista
szép lugasán keresztül sétált ki a társaság a 63-as útról is jól lát-
ható nádfedeles, elegáns borházhoz. Pista jelentõs nagyságú
szõlõültetvényét szépen gondozza. Most is ott láthatók már az
érett trágyahalmok a szõlõ mellett. Nem irigyeljük Pistát; mire
ezt a tenger trágyát mind betalicskázza a szõlõsorokba!

Az asszonyok terített asztallal fogadták a vendégeket, Pista pe-
dig saját pálinkájával kínálta õket. Rétszilasról a sárszentmikló-
si Rádi-dûlõbe indultak, egy gyenge óra múlva elnökünk, Szu-
per Gyuri pincéjéhez, majd a közeli Kódis-dûlõbe, Fekete Já-
noshoz, ahova már igencsak emelkedett hangulatban érkeztek.
Ekkorra egyre több szép régi nóta fakadt a buzgón olajozott
torkokból. Fekete János nagyon kellemes borához jól illett a sa-
ját töltésû, füstölt disznósajtja. Induláskor Fésü Bélához már
terven felül kukkantottak be egy kis pohárka borra, majd
busszal átment a társaság a Fehérvári útra Molnár Pistához és
Pordán Gyurihoz. A hegyek bejárása a Nagyiparban fejezõdött
be, meglehetõsen késõ esti idõben, Plájer János pincéjében.
Este hat óra után érkeztek vissza a klubkönyvtárhoz. Ekkorra
Németh Ferenc, Sárbogárd híres fõzõmestere és segítõi közre-
mûködésével elkészült szarvashúsból és marhalábszárból a
nagyszerû pörköltvacsora, amely méltó volt ahhoz a sok kiváló
borhoz, amit a nap folyamán és a vacsora mellett is végigkóstol-
tak a vendégek, a házigazdák.
A lepsényi borbarátok elnöke, Májer István mondott a vacsora
elõtt pohárköszöntõt, amelyben méltatta a házigazdák meleg
vendégszeretetét és a kiváló borokat.
A nagyszerû vacsora után még sokáig együtt maradt énekelve,
beszélgetve a társaság, és többszöri búcsúzkodás után indultak
csak haza a vendégek.

Hargitai Lajos
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Cecei Borbarátok találkozója
Mottó: „…a szép borokat egyedül nem lehet megfelelõen kóstolni”

Cey-Bert Róbert Gyula

Ennek az aranyigazságnak fényében az idén is sor került a Cecei
Borbarátok találkozójára, amelynek a Milos-kastély adott he-
lyet 2007. január 26-án. Az immár hagyományos találkozót az
idén is szép számmal tisztelték meg a bort kedvelõk, a borral
foglalatoskodók. Legnagyobb örömünkre, közel ötven személy
tisztelte meg jelenlétével e találkozót, és már nemcsak borbará-
tokat, hanem borbarátnõket is nyilvántart a köztudat.
A magyar bor szellemisége az újjászületés reménye. Ez a vitat-
hatatlan tény kódolva van önmagunkban. Ha „négy-öt magyar
összehajol”, megkóstolja egymás borát, tanácsokkal gazdago-
dik, kölcsönösen tanul egymástól, beszélget és közösséget épít
— e páratlan estének, a bensõséges hangulat mellett, ez az
értékes hozadéka.

Az isteni áldás fontosságát nem kell taglalni a koccintó lélek
számára. A meghitt hangulatban sor került beszélgetésre, nótá-
zásra is. Köszönjük a legidõsebb cecei borbarát, a 88 éves
Csilléri Lajos bácsi megtisztelõ jelenlétét. Jövõre is szeretettel
várjuk! A finom marhapörköltet Noé Laci bácsi készítette el a
nyugdíjasklub lelkes segítõivel. Õnekik is hálás köszönet
önzetlen munkájukért!

A borbarát-találkozón résztvevõ, minõsítéssel rendelkezõ bor-
szakértõ szerint az elmúlt hat évben lényegesen javultak a cecei
borok, gazdag aroma- és ízvilágukban, gyümölcsösségükben,
minõségükben, eleganciájukban. Legyünk büszkék e kincsre,
amely a tüzes szenvedélyt ötvözi a szertartás áhítatával. Minden
kedves résztvevõnek köszönjük a megtisztelõ jelenlétét, mun-
káját, hozzájárulását és támogatását!
A jelenlévõk teljes névsora: Albert István, Albert Károly, Bog-
nár Károly, Boros János, Czaffer János, Csilléri Béláné, Csilléri
Gyula, Csilléri Tamás, Darab István, Darab János, Darab La-
jos, Darab László, Garbacz József, Hajdú József, id. Csilléri La-
jos, Inotai Sándor, Király Sándor, Koch Mihály, Kovács János,
Márkus László, Miklós Pál, Miklós Zoltán, Móré László,
Nyikos József, Papp Ferenc, Pordán Imre, Pordán Pál, Pordán
Pál, Rácz Ferenc, Ráczné Pincési Julianna, Sebestyén István,
Szabó László, Szabó László, Szabó László, Szeder László,
Szummer Attila, Szücs János, Váradi Károly, Várady Szabó
Márton, Varga János.
A jövõben is nagy tisztelettel várunk minden kedves érdeklõ-
dõt!
A régi idõkben, amikor a magyar ember koccintott, felidézte a
bor Istenhez kötõdõ szellemiségét, és annyit mondott: „Isten,
Isten!” Legyen ez a zárszó, egy pohár nemes nedû társaságában,
amely legszentebb rejtélye belsõ tüzeinknek. Õrizzük meg a
magyar kultúra egyik utolsó végvárát: borkultúránkat.

Szerkesztõ

Különös szerzetek töltötték meg a nagylóki kultúrházat
szombaton délután: egy két lábon járó gyöngykagyló, kuko-

ricacsõ, portékáit áruló gésa, hajlékony hastáncosok, egy rock
and roll-t ropó csapat, nagyra nõtt óvodások egy csoportja és
még sorolhatnám végestelen-végig. A mûsort maga Shrek vezet-
te párjával, úgyhogy az érdeklõdõk egy igazi mese- és csudavi-
lágba csöppentek. A maskarások bemutatkozását, felvonulását
követõen játékos farsangi mulatság vette kezdetét tombolával,
zenével, kifulladásig.

Hargitai Kiss Virág

Nagylóki farsangNagylóki farsang
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Vigyázat, csalók!
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon
Lasancz Zoltán rendõrkapitány tájékoz-
tatót tartott a települések polgármesterei
és a sajtó képviselõi részére.
Egyre nagyobb mértékben követnek el —
fõleg idõsek ellen — csalással kezdõdõ,
vagyon elleni bûncselekményt. Mint a
rendõrkapitány elmondta: a bûnözõk
legtöbbször pénz ígéretével próbálnak az
idõs, sokszor egyedül élõ emberek bizal-
mába férkõzni. Az egyik ilyen bûncselek-
mény, amikor felhívják telefonon azzal,
hogy nagyobb összeget nyert valamilyen
nyereményjátékon. A nyereményt utal-
vánnyal beválthatják. Az utalványt azon-
ban csak úgy adják át, ha egy kisebb
összeget kifizetnek az utalvány fejében.
Volt olyan is, hogy a keresztnevén szólí-
tották az idõs embert, és a fia, lánya, ro-
kona nevében pénzt kértek tõle. Minden-
kinek van már mobiltelefonja. Jobb, ha
elõbb felhívja a hozzátartozóját, és meg-
kérdezi, valóban küldött-e hozzá valakit,
hogy adjon neki pénzt.
Gyakran elõfordul, hogy a nyugdíjat hozó
postást, vagy az ételt kiszállító szociális
munkást követik, így figyelik meg, ki az
egyedül élõ, mikor kapott nyugdíjat, mi-
kor van otthon. A nyugdíj átvétele után
rövidesen megjelenik egy személy vala-
milyen ürüggyel. Ezek az ürügyek rendkí-
vül változatosak. Gyakori trükk, hogy a
postától jönnek ellenõrizni a telefont,
vagy rendõrnek öltözve hamis pénz után
nyomoznak, aztán elviszik a mama hú-
szezresét egy átvételi elismervény ellené-
ben „bevizsgáltatni”, vagy villanyszám-
la-visszatérítés ürügyén csalják ki a gya-

nútlan idõs ember pénzét. Gyakori, hogy
megfigyelik ilyen alkalmakkor, hogy a
pénzt honnan veszi elõ, és elterelik a fi-
gyelmét, majd a bûnözõk egyike sokszor
egész nagy összeget (temetésre félretett
pénzt) elvisz, esetleg éjszaka visszajön-
nek, és kifosztják a lakást.
Házalók járják az utcákat, kést, mûszaki
cikket, ágynemûgarnitúrát kínálva. Ha
beengedik õket a lakásba, megfenyege-
tik, majd kifosztják az idõs embert. Volt,
ahol mûszaki konténer területbérlésének
ürügyével jutottak be a házba, aztán ki-
fosztották a lakást. Olyan is volt már,
hogy csatornaépítés ürügyén mentek be a
területet felmérni. Míg a tulajdonos hát-
rakíséri a „mérnököket”, addig az utánuk
jövõ kifosztja a lakást. A közelmúltban
Hantoson ezzel a módszerrel fosztottak
ki egy lakást. Az elrejtett pénzt nagy ru-
tinnal pillanatok alatt megtalálják, hiszen
a legtöbb helyen azt vagy a levesestálban,
a kredencben, egy lábosban, vagy az ágy-
nemûtartóban rejtik el. Hihetetlen ér-
zékkel nyúlnak a bûnözõk oda, ahol a
pénz megtalálható. A módszerük lénye-
ge: elterelni a figyelmet, elcsalni a sértet-
tet és kifosztani.
Mire figyeljenek, hogy ne váljanak bûn-
cselekmény áldozatává?
1. Tartsák zárva a kisajtót. Ha hátramen-
nek a kertbe dolgozni, a lakás ajtaját is
zárják be.
2. Ismeretlen személyt ne engedjenek be
az udvarra se. Ha gázóra-, villanyóra-le-
olvasó csenget be, különösen akkor, ha
egyedül vannak, csak akkor engedjék be a
hívatlan látogatót, ha áthívják a szomszé-
dot. Ha rendõrként jelentkezik valaki,
kérjék el az igazolványát. A civil ruhás
rendõrnek is van száma.
3. Idegenek, de ismerõsök elõtt se muto-
gassák a pénzüket.
4. Ha ismeretlenek, vagy házalók járják
az utcát, szóljanak a rendõrségnek a
107-es telefonon, vagy a 112-es segélyhí-
vón, mert házalási engedélyt sehol nem
adnak ki, tehát az szabálysértõ. Magyar-
országon nem létezik olyan hatóság,

amelyik jogosult lenne házalási engedélyt
kiállítani. A felmutatott igazolvány tehát
biztosan hamis. Vannak, akik valamely
alapítvány nevében gyûjtenek beteg gye-
rekek gyógyítására. Ne üljenek föl, akár-
milyen szívhez szólón is könyörög az ille-
tõ, többnyire a maga számára „gyûjti” az
adományt, nem betegek gyógyítására. Ha
mindenképpen adni akarnak, kérjék el a
címét és a bankszámlaszámát. Ellenõriz-
tessék, hogy valóban létezik-e az alapít-
vány, és fizessenek bankon keresztül, így
nyoma van a dolognak.

5. Ne álljanak szóba a házalókkal, mert
vagy át akarják verni az embert a porté-
kájukkal, vagy betörést készítenek elõ.
Körülnéznek a háznál, aztán éjjel jön az
erre specializálódott csapat, és elvégzi a
betörést. Ilyenkor még az jár jól, akinél
gyorsan megtalálják a pénzt, mert abból
nem verik ki. Hiába tartanak kutyát, mert
azt vagy elkábítják, vagy megmérgezik.
Alapon múlt csütörtökön vertek félholt-
ra a temetõ közelében lévõ házában egy
idõs embert a pénzéért, aztán kirabolták
a lakását.

6. Szervezzék meg a Szomszédok Egymá-
sért Mozgalmat (SZEM) az utcában!

Virág József hantosi polgármester el-
mondta, hogy náluk csak az utóbbi hetek-
ben öt ilyen eset volt. A fõútról jönnek a
betörõk, lefújják a kutyát, és kirabolják
az idõseket, akikbõl a település elörege-
dése miatt egyre több van. A polgárõrök
ezért kijárnak a fõútra, hogy a bûnözõket
a mozgásukkal elriasszák. Weisengruber
Imre kálozi polgármester a régi körzeti
megbízotti rendszer visszaállítását szor-
galmazta, mert az a rendõr, aki a faluban
lakik, helyismerettel rendelkezik, szoros
kapcsolatot épít ki a lakossággal, több in-
formáció birtokában hatékonyabban tud
fellépni a bûnözõkkel szemben.

A postások, szociális gondozók is segít-
hetnek. Ha azt látják, hogy gyanús szemé-
lyek ólálkodnak az utcán, szóljanak a
rendõröknek, és hívják fel az egyedül élõ
idõsek figyelmét arra, hogy senki idegent
ne engedjenek be a házukba.

Az egyik hozzászóló elmondta, hogy
Alsószentivánon minden utcában van
polgárõr, és õk minden este végigjárják
az utcájukat, ha gyanús mozgást látnak,
riasztják a többieket. A postást mindig
polgárõr kíséri a nyugdíjak kihordásánál.

A legfontosabb: vigyázzanak egymásra!

Hargitai Lajos

ÖBLÍTÕ-
AKCIÓ!

ADRIEN 1 liter 130 Ft

FLOREN 1 liter 200 Ft

QUANTO 750 milliliter 270 Ft

SILAN 1 liter 380 Ft
COCCOLINO 1 liter 390 Ft
LENOR SUMMER 1 liter 390 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.

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.
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Lakossági szelektív

elektromos és elektronikai

hulladékgyûjtés Sárbogárdon!

A KomVerTer Kft. és a Vertikál Zrt.

közös szervezésben elektromos és elektronikai hulladékgyûjtést hirdet

ÚJRAHASZNOSÍTÁS céljából.

Az e-hulladék gyûjtés ideje:

2007. február 18-án, 8-12 óráig.

Az e-hulladék gyûjtés helyei:

8.00-9.15 óráig: Ifjúsági park,

9.30-10.45 óráig: Ady-lakótelep,

11.00-12.00 óráig: József Attila-lakótelep.

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
KÖZÉV Kft. a szelektív hulladékgyûjtés kezdeti
lépéseként elektronikus és elektronikai hulla-
dékgyûjtést hirdet újrahasznosítás céljából.
A begyûjtést Sárbogárd közigazgatási terüle-
tén hétvégeken tervezik lebonyolítani az aláb-
bi ütemterv szerint:
2007. február 18-án Sárbogárdon

Ifjúsági Park: 8.00—9.15 óráig;
Ady Endre-lakótelep: 9.30—10.45 óráig;
József Attila-lakótelep: 11.00—12.00 óráig;

2007. február 25-én
Sárszentmiklóson

a Vasút utcai Gabona elõtt: 8.00—9.45 óráig;
a papföldi ABC mellett: 10.00—12.00 óráig;

2007. március 4-én Töbörzsökön
az általános iskola elõtt: 8.00—9.00 óráig;

2007. március 4. Sárhatvanon
a kocsma elõtt: 10.45—13.00 óráig;
2007. március 4-én Nagyhörcsökön
az élelmiszerbolt elõtt: 13.15—13.45 óráig;

2007. március 17-én Rétszilason
a Fõ úti presszó elõtt: 8.00—8.30 óráig;
2007. március 17-én Pusztaegresen
központi ABC elõtt: 14.15—15.00 óráig

2007. március 18-án Kislókon
a közösségi ház elõtt: 11.00—12.00 óráig.
A szolgáltatás ingyenes. Kérjük az ingatlanok
tulajdonosait, hogy az igényeik szerint éljenek
a lehetõséggel.

Sárbogárd önkormányzata

MEGHÍVÓ
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság és a mezõ-
falvai Móricz Zsigmond Könyvtár ezúton tisz-
telettel és szeretettel meghívja gazdaképzõ
sorozatának utolsó elõadására, melynek idõ-
pontja:

2007. február 15.,
csütörtök, 17.00 óra;

helyszíne: kishantosi népfõiskola;
témája:

Gazdafórum — a GMO kérdésrõl.
Elõadó: Ángyán József egyetemi tanár, Szent
István Egyetem KTI.

Az elõadásra igény szerint jármûvet biztosí-
tunk azoknak, akik az elõadást megelõzõ nap
14.00 óráig bejelentik igényüket. Telefon: 06
(25) 488 280.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A rendezvényen való részvétel ingyenes.

Mezõföld Népfõiskolai Társaság, 2434 Han-
tos, Rákóczi út 18.; tel.: 06 (30) 3850 379,
e-mail: kishantos@ enternet.hu.

Móricz Zsigmond Könyvtár és Mûvelõdési
Ház, 2422 Mezõfalva, József nádor u. 13.; tel.:
506 985, e-mail: mezok@vipmail.hu.

1% a környezetünkben
élõ súlyosan fogyatékos

gyermekekért

A Csipike Egyesület (volt Autista
Gyermekekért Egyesület) kéri a tisz-
telt adózó állampolgárokat, hogy adó-
juk 1%-át ajánlják fel a Sárbogárdon
és környékén élõ súlyosan, halmozot-
tan fogyatékos gyermekek javára.

Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve:
Csipike Egyesület.

Adószáma: 18491328-1-07.

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

TANFOLYAM INDUL

február 17-tõl a Légió 2000
Security szervezésével.

Részletfizetési és munkahely-lehetõség.
Jelentkezni továbbra is lehet

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

Telefon: 06 (25) 508 980,
06 (20) 927 0985
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Sima gyõzelem

Twister—Vasutas 7-2 (5-2)
Vezette: Tóth I. Twister: Bodoki, Balogh, Tóth,
Bognár, Kristóf. Csere: —. Vasutas: Guszejnov,
Bozsoki, Babitz, Freschli, Czeiner. Csere: —.
Egy perc alatt két gólt rúgott a Twister, Kristóf és
Bognár jóvoltából. Czeiner szépített, de a Twister
egymás után három gólt is rúgott. A védelem hi-
báját kihasználva szépített az eredményen a Vas-
utas, és ezzel beállította az elsõ félidõ eredmé-
nyét. A második félidõt is góllal kezdte a Twister,
majd a Vasutas hagyott ki két helyzetet. Fölényét
a Twister csak egy góllal tudta érvényesíteni, a
jobban játszó csapat megérdemelten gyûjtötte
be a három pontot. Góllövõk: Kristóf (2), Bognár
(4), Tóth, illetve Czeiner, Freschli.
Megvirrad még valaha?

Pusztaegresi Fiúk—B. B. Truck 2-5
(0-2)

Vezette: Ébl M. Pusztaegres: Ellenbruck, Batári,
Magyarosi, Kolonics, Fodor. Csere: Bosnyák,
Holcz, Õri, Pribék, Tóth. B. B. Truck: Meilinger,
Balázs, Dobrovoczki, Zádori, Sebestyén. Csere:
Kovács, Varga, Bognár.
Lassú iramban, álmosan kezdõdött a mérkõzés.
Elég sokat kellett várni az elsõ gólra, mely Zádori
nevéhez fûzõdik. A kilépõ, megszeppent kapus
mellett elpörgette a labdát, s az a kapuban kötött
ki. Sebestyén volt még eredményes az elsõ fél-
idõben. Alig kezdõdött el a második félidõ, egy
perc alatt két góllal terhelte meg az ellenfél kapu-
ját a B. B. Truck csapata. Kár, hogy itt visszaáll-
tak, mert Kolonics révén szépítettek a
Pusztaegresi Fiúk. Ám a mezõny legjobbja, Se-
bestyén újabb gólja csak tõrdöfés volt. Igaz, még
Bosnyák szépített az eredményen (hogy Balázs
se sértõdjön meg, két gólja önmagáért beszél).
Piros lap: Fodor 2 perc. Góllövõk: Kolonics, Bos-
nyák, illetve, Zádori, Sebestyén (2), Balázs (2).
Az akarat diadalt aratott

Vidámfiúk—Haladás 1-3 (1-1)
Vezette: Szakács I. Vidámfiúk: Oláh, Nyári, Né-
meth, Horváth, Keresztyén. Csere: Huszti, Ko-
vács. Haladás: Géczi, Szántó K., Szalai, Szabó,
Nagy. Csere: Hollósi, Kiss, Varga.
Az iramra nem lehetett panasz. Kihagyott két
nagy helyzetet Keresztyén és Horváth. Nagy ré-
vén megszerezte a vezetést a Haladás. Keresz-
tyén lövése Géczi lába között jutott a kapuba,
egyenlõ. Nyári lövése kapu fölé szállt. Géczi vé-
dett merész kivetõdéssel Horváth elõl. Nagy legu-
rított szabadrúgását Varga a kapu mellé rúgta. A
töretlen akarat meghozta gyümölcsét, mert Var-
ga volt eredményes. A gól után Szabó és Nagy
túlkombinálta a helyzetet végül mentett a kapus.
Keresztyén lövését Kiss a gólvonalról vágta ki a
mezõnybe. Nagy helyzetben Keresztyén nem ta-
lálta el a labdát, lyukat rúgott. Mint ilyenkor lenni
szokott, az ellenfél részérõl Szalai lõtt gólt. Eldõlt a
mérkõzés? Még szépítettek a Vidámfiúk, de az
emberelõnyt nem tudták kihasználni. Végül Hor-
váth lövése a kapufáról jött ki. Sárga lap: Varga,
Szántó. Piros lap: Szántó 2 perc.
Hátravan még a feketeleves

Enying—Arsenal 7-0 (3-0)
Vezette: Tóth I. Enying: Varga, Petõ, Pudelka,
Nagy, Körmendi II. Csere: Csányi, Krizsán.
Arsenal: Kiss A., Veres G., Derecskei, Lukács,
Veres P. Csere: Csajbók, Érsek, Kiss R.

Az enyingiek helyzetek sorozatát puskázták el,
nagyon érett már a csapat gólja. Egy, a védõkrõl
kipattanó labdát Krizsán a kapuba lõtt. Körmendi
II. lövését Kiss szögletre hárította, a bedobott lab-
dát Csányi egy lövõcsel után lõtte a kapuba.
Szépségdíjas alakítás! Itt még feltámadt a Hala-
dás; elõbb Veres P. lövését védte Varga, majd
Derecskei lövését mentette szögletre. A rossz vé-
dekezést Krizsán használta ki, beállította az elsõ
félidõ eredményét. A szünet jót tett az Arse-
nalnak, mert Veres G. lövéseit Varga kétszer is há-
rította, majd Derecskei lövése is erre a sorsa ju-
tott. Körmendi II. lövését Kiss megint lábbal hárí-
totta. Újabb Körmendi II. lövés, melyet Kiss vé-
dett. Krizsán újabb gólja végleg megpecsételte az
Arsenal sorsát. Krizsán szögletét Petõ emelte a
kapuba. Krizsán futtából óriási gólt lõtt. Elemében
volt a fiú, mert újabb lövését Kiss védte. Végeze-
tül a sokat próbálkozó Körmendi II. is eredményes
volt. Mindkét csapatra nehéz mérkõzések várnak.
Góllövõk: Krizsán (4), Csányi, Petõ, Körmendi II.
Esni csak lefelé lehet, felfelé soha!

Sárkeresztúr KIKE—Flamengó 2-3
(1-2)

Vezette: Ébl M. KIKE: Visi, Vörös, Hajdinger, Sü-
tõ, Szauervein. Csere: Madár, Viola. Flamengó:
Lekner, Tóth, Banda, Derecskei, Lakatos. Csere:
Gál, Killer, Vértes.
Nagy iramban kezdõdött a mérkõzés. Vértes tisz-
tára játszotta magát, átadását az üresen hagyott
Killer értékesítette. Meglepetésre büntetõt ka-
pott a KIKE (a földön támaszkodó Gál kezére rúg-
ták a labdát), melyet Hajdinger értékesített. A
második félidõ KIKE támadásokkal indult. A
Leknerrõl kipattanó labdát Madár próbálta meg
elérni, de a kivetõdõ kapus végül a lábáról szedte
le. Nagyon leengedett a Flamengó, az eredmény
tartására törekedtek. Megint mezõnyjáték folyt a
pályán, sok hibával. Végül Lakatos tisztára ját-
szotta magát, lövése után a labda épphogy elke-
rülte a kaput. Madár úgy fejberúgta labdával Sü-
tõt, hogy õ került a kapuba, a labda mellé szállt.
Egyenlített a KIKE. Hajdinger legurítása után Vö-
rös lõtte kapuba a labdát. Nagy volt az öröm! Sütõ
fegyelmezetlensége miatt emberelõnybe került a
Flamengó. Banda lövését Lakatos átlépte, és a
meglepett Visi lába közt gurult a labda a kapuba.
Hiába erõlködött a KIKE az egyenlítésért, már ke-
vés volt az idõ. Sárga lap: Hajdinger, illetve Gál.
Piros lap: Sütõ 2 perc. Góllövõk: Hajdinger, Vö-
rös, illetve Killer, Lakatos, Banda.
Döntött a két kapus közötti különbség

OMV—Extrém 2-1 (1-0)
Vezette: Szakács I. OMV: Halasi, Zsebõk, Len-
gyel, Örkényi, Killer. Csere: Domján, Nagy.
Extrém: Roszkopf, Dévényi, Oszvald, Horváth D.,
Juhász. Csere: Hajnal, Horváth T., Pálinkás.
A bajnokság vége felé fokozódtak az izgalmak. Az
Extrém két kapusa közül egyik sem jelent meg a
mérkõzésen, így Roszkopf Janinak kellett a kapu-
ba állni. Parázs hangulatban kezdõdött a mérkõ-
zés, helyzetek sokasága maradt ki mindkét kapu
elõtt, míg az egyik oldalon a kapus mindent vé-
dett, a másik oldalon Örkényi lövése Roszkopf lá-
ba alatt a hosszú sarokban kötött ki a labda. A má-
sodik félidõben Juhász lövésénél Halasi már ver-
ve volt. Egy szép támadás végén Lengyel lõtt gólt.
Felváltva forogtak veszélyben a kapuk, Hajnal ka-
pufát lõtt. Killer lövését védte Roszkopf, majd
Domján hagyott ki nagy helyzetet. Elõbb Hajnal,
majd Horváth D. lövését védte Halasi. Domján

perdítését Roszkopf kitenyerelte. Juhász lövését
védte Halasi, majd Oszvald lövése is az ölében
halt el. Végül Juhász lõtt kapásból nagy gólt. Míg
Lengyel nagyerejû lövése után a labda a kapufáról
ment ki. Góllövõk: Örkényi, Lengyel, illetve Ju-
hász.
Fortuna szekerén okosan ülj!
Toledo 2005—Miklós-Cece 4-3 (2-0)

Vezette: Szakács I. Toledo: Csuti J., Csuti T.,
Bodoki, Orosz, Kiss L. Csere: Barabás, Horváth,
Orbán. Cece: Takács, Kiss P., Klazer, Kokics, dr.
Erdélyi. Csere: Démuth, Pajor, Varga.
Toledo-támadásokkal indult a mérkõzés. Két-há-
rom kapura lövés után Csuti T. lõtte az elsõ gólt.
Alig pár perc múlva Orosz növelte az elõnyt, feléb-
redt a cecei csapat. Klazer lövése suhant el a kapu
elõtt. Csuti lábbal védte Klazer lövését, az ismét-
lés kapu fölé szállt. Most Kiss próbálkozott. Két
esetben is Csuti védett. A második félidõ elején
emberelõnybe került a Toledo, de a lehetõséggel
nem tudott élni. Feltámadt a Cece. Alighogy kie-
gészültek, dr. Erdélyi egyéni akció után szépített
az eredményen. Nem figyelt a védekezésre a
Cece, Orosz átadását Kiss L. értékesítette. Dr. Er-
délyi lövése Csuti J.-rõl kipattant, a kontra táma-
dását megszûrték a védõk, indították dr. Erdélyit,
aki nem hibázott. Szöglet után Kiss P. volt ered-
ményes. Alig egy perc múlva Klazer mellett Orosz
ment el, aki okos gólt rúgott. Sárga lap: Csuti T.,
Barabás. Piros lap: Démuth 2 perc. Góllövõk:
Csuti T., Orosz (2), Kiss L., illetve dr. Erdélyi (2),
Kiss P.
Hagyjatok fel minden reménnyel!

DKS—Taki Team 8-1 (5-1)
Vezette: Szakács I. DKS: Suplicz, Kelemen, Far-
kas, Kovács, Domján. Csere: Filotás, Kassai,
Somogyvári. Taki Team: Lajtos, Vörös, Rohonczi
M., Rohonczi G., Zobák. Csere: Fövenyi.
Alig kezdõdött el a mérkõzés, Domján nagy gólt
lõtt. Nem figyeltek a védekezésre a Taki játéko-
sai, Kelemen büntetett. Domján kicselezte
Rohonczi M.-et, és újra nagy gólt rúgott. Nem
tudták tartani Domjánt, aki immár a harmadik
nagy gólját rúgta. Rohonczi M. lövését védte
Suplicz, majd ezt megismételte Zobák lövésénél
is. Még Kassai lõtt gólt az elsõ félidõben. Nem fi-
gyelt a DKS védelme és Fövenyi szépített. A má-
sodik félidõt lendületesebben kezdte a Taki Team,
de ez csak két lövésig tartott. Elõbb Vörös lõtte a
labdát kapu mellé, majd Zobák; Rohonczi G. feles-
legesen cselezett, mert elvették tõle a labdát,
sakk-matt helyzet elé állították Lajtost, aki el-
esett, és Kovács emelését Kelemen a kapuba po-
fozta. Domján! Róla szólt ez a mérkõzés, mert
újabb hatalmas gólt lõtt. Zobák lövése ment kapu
mellé. Filotás viszont nem hibázott. Az utolsó mo-
mentum Suplicz védése volt. A sorsolást figye-
lembe véve, a Taki Team esélyei a bent maradást
illetõen elszálltak. Sárga lap: Domján, illetve Laj-
tos. Góllövõk: Domján (4), Kelemen (2), Kassai,
Filotás, illetve Fövenyi.
Küzdés az élet

Bad Boys—Spuri 1-0 (0-0)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Haj-
ba, ifj. Soós, Juhász L. Csere: Berzeviczy, Juhász
Á., Tóth. Spuri: Németh, Kiss J., Kiss I., Bereczki,
Huszár T. Csere: Ádám, Huszár L., Kovács.
A két csapat küzdelmében inkább a Spurinak vol-
tak esélyei a gólszerzésre az elsõ félidõben. A má-
sodik félidõben kicsit felgyorsult a játék a Bad
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Boys jóvoltából, Németh kapusnak többször bra-
vúrosan kellett védenie. Már-már úgy nézett ki,
hogy meglesz a bajnokság elsõ 0-0-ás mérkõzé-
se, de a Bad Boys szöglete után Hajba perdítette
kapuba a labdát, míg egy sakk-matt helyzetben
Mikuli fejelt kapufát. A bordatöréssel kínlódó dr.
Roshdi tanácsai a kispadon semmit sem értek.
Góllövõ: Hajba.
Megmérettél és könnyûnek találtattál

Memphis Plusz—Magnum 9-1 (3-1)
Vezette: Tóth I. Memphis: Szilágyi, Takács, Sza-
bó, Fodor, Simon. Csere: Emperger, Herczeg,
Lóth, Molnár, Zámbó. Magnum: Györök, Csõgör,
Csendes, Lakatos, Bor. Csere: Kapusi, Máté.
Mindjárt támadólag lépett fel a Memphis, kontra-
támadás után Fodor lõtt gólt. Kijátszották a
Memphis védelmét és Bor lõtt gólt. A Magnum
magára akarta húzni a Memphist, és kontrából
próbáltak eredményesek lenni. Ez nem ment so-
káig, mert Emperger megszerezte a vezetést. Tá-
madott a Magnum, mert a kigondolt taktika nem
vált be. Csõgör lövése centiméterekkel ment a
kapu mellé. Ez kellett a Memphisnek, mert letá-
madták a védõket, Simon elvette a labdát Csõ-
görtõl, és megszerezte csapata harmadik gólját.
A második félidõben összeesett a Magnum. Szé-
pen kijátszott helyzet után Emperger átadását Fo-
dor lõtte be. Zámbó életében ekkora kapufát talán
sohasem rúgott. Molnár futtából lõtt gólt. Simon,
Csõgör kíséretében hatalmas gólt rúgott. Herc-
zeg lövése csendesen megpattant, és a meglé-
pett Györök fölött a hálóba esett a labda. Csendes
lövését védte Szilágyi. Az utolsó gólt a mérkõzé-
sen Emperger rúgta. Ez az eredmény az Extrém
malmára hajtotta a vizet, mert megmaradt négy-
pontos elõnye. Góllövõk: Fodor (3), Emperger
(2), Simon (2), Molnár, Herczeg, illetve Bor.

— G. F. —

Tabella
A Bogárd és Vidéke-csoport

1. Extrém 10 2 3 53-30 32
2. Magnum 9 1 6 50-54 28
3. Enying 8 1 6 63-47 25
4. Flamengó 7 4 4 41-49 25
5. Memphis Plusz 7 4 4 55-37 25
6. Sárkeresztúr KIKE 7 3 6 58-52 24
7. DKS 7 2 6 57-54 23
8. OMV 8 2 6 58-49 23
9. Krencz-nagyker 7 - 8 57-42 21
10. Taki Team 2 2 12 38-76 8
11. Arsenal 1 3 12 23-63 6
Az OMV összeredményébõl 3 pont levonva.

A góllövõlista állása
29 gólos: Bor József (Magnum), 22 gólos: Somo-
gyi László (Krencz-nagyker), 17 gólos: Körmendi
Zoltán II. (Enying), Kelemen Béla (DKS).

A Fair Bútor-csoport
1. Légió-Fair Kft. 12 1 2 83-16 37
2. Twister 11 3 1 56-19 36
3. Toledo 2005 13 3 - 71-30 32
4. Vidámfiúk 10 1 5 67-50 31
5. Haladás 9 1 5 53-29 28
6. Miklós-Cece 8 2 5 62-42 26
7. B. B. Truck SE 4 2 10 33-57 14
8. Bad Boys 5 1 9 30-47 13
9. Spuri 3 1 12 22-64 10
10. Pusztaegresi Fiúk 2 1 12 28-61 7
11. Vasutas - - 16 22-113 -3
A Bad Boys és a Vasutas összeredményébõl 3
pont levonva.
A Toledo 2005 összeredményébõl 10 pont levon-
va.

A góllövõlista állása
34 gólos: Horváth János (Vidámfiúk), 32 gólos:
dr. Erdélyi Tamás (Miklós-Cece), 29 gólos: Kristóf
Gábor (Twister).

Farsang Tinódon

Február 10-én a tinódi presszóban far-
sangi mulatságot szerveztünk. A ter-

met az üzemeltetõ Lizi Family Kft. az al-
kalomhoz illõ, igényes dekorációval látta
el. Itt fogadtuk 13.00 órától a gyermeke-
ket. Érkeztek is szépen, sorjában. A raj-
tuk lévõ jelmezek a szülõk, nagyszülõk
kreativitását, áldozatos munkáját, illetve
a jelmezkölcsönzõk választékát dicsér-
ték. Sok felnõtt érkezett kezében süte-
ménnyel. Többen hoztak üdítõt, tortát,
amiket a tombolán sorsoltunk ki. Három
produkciót is megcsodálhattunk: Hor-
váth Laura és Kolompár Zoltán cigány-
táncukkal (koreográfus: ifj. Horváth
Gyula) nyertek; Horváth Csilla és Ko-
lompár Jenna hipp-hopp táncot mutattak
be (betanította: Bognár Szandra); Farkas
Ágnes udvari bolondként verset mon-
dott. Farsangi jelmezekben felvonultak:
tündérkisasszonyok, méhecskék, Zorró,
matróz, rapperek, hercegkisasszonyok,
katicabogár, pókemberek, katona, arab
nõ, indián stb. A háromtagú zsûri hosszas
tanakodás után a második helyet Dumbó
elefántnak (Zsemberi Szabolcs), a har-
madik díjat az oroszlánnak (Marosvári
József) ítélte oda. A díjakat dr. Szabadkai
Tamás képviselõ úr biztosította. Táncos
vetélkedõk, ügyességi játékok, majd tom-
bolasorsolás következtek.
Az ajándékokat a szülõktõl, vegyesbolt-
ból (Almádiék), virágboltból (Molnár-
ék), Fõtéri cukrászdából kaptuk, illetve
vásároltuk. Horváth Tibor képviselõ úr
egyéves DELTA-bérlettel gyarapította a
nyereményeket.
A Fortuna Rádió, Karnis Eszter szer-
kesztõ jóvoltából, kétszer is élõ kívánság-
mûsort közvetített a helyszínrõl. A kért
zeneszámokra a felnõttek közül is többen
táncra perdültek. A hátralévõ idõben
karaoke volt 18.00 óráig. Este felnõtt far-
sangi mulatsággal folytatódott a nap.
Zobák Pál szenzációs mûsorvezetésével

folyt le a bemutatkozás, láthattunk tehe-
net, cigányasszonyt, üres zsebbel mulató
bohócot, háremhölgyet (görög, vagy tö-
rök), Pa Dö Dö-t, ovisokat (akik már nem
szopnak), ördöglányt, favágót (1500 Ft-
os rõzsével), az idegosztályról dr. Blazsejt
az asszisztensnõjével és ápoltjaikkal (elsõ
hely), Hófehérkét Kuka törpével (mert a
fiúk a bányában dolgoztak), apácát,
Döbrögi urat Lúdas Matyival (akinek
euros libája volt, mivel tudott idegen
nyelven, ugyanis hápogott), Lagzi Lajcsit,
balerinát (második hely), hippit
Woodstockból, menyasszonyt és võle-
gényt (harmadik hely). A vámpír megje-
lenése nagy riadalmat okozott a hölgyek
körében. A helyezettek díjait a Lizi Fa-
mily Kft. biztosította.
Menyasszonytáncot tartottunk, melynek
bevételét (11.000 Ft.) a gyermeknapra
szánunk. Rozgonyi Tibi zenéjére hajnalig
tartott a mulatság. A végelszámolás ered-
ménye: + 24.000 Ft. Köszönetünket fe-
jezzük ki mindenkinek, aki hozzájárult
ezen rendezvények sikeres lebonyolításá-
hoz! Elnézést kérek, ha valakit kihagy-
tam! A szervezõk nevében:

Herczeg Miklós
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Nyílik még az õszirózsa
A vajtai Õszirózsa dalkör hétvégén ünnepelte fennállásának
egyéves évfordulóját Ruczné panziójában.
Egy évvel ezelõtt éppen itt határozták el a dalkör megalakulá-
sát. Akkor Ruczné disznótorra hívta a társaságot, és igen jól el-
énekelgettek. Az éneklés közben egyre jobban megerõsödött a
jó hangú társaságban az elhatározás, hogy lehetne gyakrabban
is találkozni, és együtt énekelni. Így alakult meg tavaly február-
ban az Õszirózsa dalkör 12 hölggyel és két férfi taggal, Barina
Júlia szakmai irányításával, Csákvári Györgyné és férje vezeté-
sével. Azóta minden hétfõn találkoznak és énekelnek.
Az egy év alatt sok emlékezetes szereplés részesei voltak már.
Tavaly énekeltek Székesfehérváron a Zichy-ligetben, Vajtán
mûsort adtak az országos túratalálkozón, a strand évzáróján,
részt vettek a vajtai szüreti felvonuláson, szerepeltek a falukará-
csonyon, március 15-én, adtak templomi hangversenyt akkor,
amikor Vajtán vendégszerepelt a somorjai énekkar. Most ké-
szülnek a besnyõi megyei minõsítõ-hangversenyre. De várják
már a vajtai farsangi mûsoros estet, és készülnek március 15-ére
is.

Az iskola megszûnése után szinte ez az egyetlen közösség a falu-
ban, ami mûködik. Példájukra kedvet kaptak a fiatalok is a kö-
zös összefogás megteremtésére. A szüreti felvonulást is együtt
rendezték, és már készülnek arra, hogy húsvétkor a passiójáté-
kot is együtt mutatják be a fiatalokkal.
Ruczné bábáskodott az együttes születésénél, és most sokáig ti-
tokban tartott, igazi meglepetésként a pazar születésnapi ünne-
pet is õ rendezte számukra. Finom, többfogásos vacsorára látta
vendégül a társaságot, amelyen a farsang kezdetéhez igazodva
még fánk is került a vendégek elé. Hangjavítónak a háziasszony
saját borát adta az asztalra. A vacsora végén egy óriási tortát tol-
tak be zsúrkocsin, rajta lángoló tortafáklyával, ezzel köszöntöt-
ték az ünnepelt együttest. Ebbõl mindenki kapott egy szeletet.
Az énekkar rögtönzött mûsorral mondott köszönetet a vendég-
látó ház asszonyának. Utána követte egyik nótát a másik, és ké-
sõ estig múlatták az idõt, dalt dalba öltve.

Hargitai Lajos

B E T E G E K M I S É J E
Szombaton volt a sárbogárdi katolikus templomban a betegek
miséje. Ennek az alkalomnak már többéves hagyománya van
Sárbogárdon. A megrázóan mély lelkiségû szentmisére a hozzá-
tartozók elhozták azokat a betegeket is, akik maguktól erre már
képtelenek. Lehetett gyónni és áldozni, és felvenni a betegek
kenetét, amely megbékélésre inti a földi halandót a halállal,
melyben Jézus a keresztfán — azok számára, akik hisznek ben-
ne — a feltámadást és az életet hirdette meg. Ennek megértését,

lelki átélését tette lehetõvé e szentség felvétele. Sokan az élet
nagy misztériuma elõtt megrendülten, szemükben könnyekkel
álltak — velem együtt —, és megérezhettük, hogy ebben a válto-
zásban itt e földön élet és halál kapujában akaratunktól függet-
lenül, földi értelmünk felfogóképességén túl egy sokkal na-
gyobb, hatalmasabb közösségnek vagyunk a tagjai.

Hargitai Lajos
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Tízéves a Sárga Taxi
Rock and Roll zenekar!
1997. február 14-én adta létezésének elsõ koncertjét Szé-
kesfehérváron a Sárga Taxi zenekar! Azóta már több mint
hatszáz élõ koncerten játszottak itthon és külföldön,
többek közt Sárbogárdon is. Megjelent három nagylemezük, egy váloga-
tásalbumuk, egy kislemez. Jelenleg is dolgoznak a legújabb „szülinapi” albu-
mukon. Készítettek három videoklipet és felléptek az ország összes nagyobb
televíziós csatornájának mûsoraiban is.
A zenekar tíz éve képviseli hazánkban hamisítatlanul az old school rock and roll-t!
A csapatot Bokányi Zsolt énekes/zenekarvezetõ álmodta, majd alapította meg.
Természetesen, ahogy azt már láthattuk néhányszor a rocktörténelemben a Sárga
Taxi zenekarban is voltak kényszerû tagcserék a tíz év alatt, de ez mit sem vetett
vissza a zenekar sikerein és lendületén! '97 óta a zenekar egyenletes, sikeres pályát
fut be, melynek egyik állomása volt Komár László is, akivel majdnem öt évig dol-
goztak együtt a fiúk élõ koncerteken, televíziós mûsorokban, közremûködtek Laci
„Kell a nõ” címû lemezén, és két videoklipjében is látható a zenekar! A csapat min-
dig látványos mûsorral szórakoztatja közönségét. Galambos Lajos is állandó ven-
dégként hívta a formációt Dáridó címû mûsorába. A rengeteg koncert, tévés és rá-
diós szereplések mellett a zenekar külföldön is bemutatkozott; játszottak többek
között Horvátországban, Szlovéniában, és még a müncheni városházán is vendé-
geskedtek egy koncert erejéig, ahol sikeresen csábították táncba a német város-
atyákat. Mellesleg a müncheni városházán sem elõtte, sem pedig azóta nem lépett
fel magyar, könnyûzenét játszó formáció, ami külön növeli a koncert értékét. A ze-
nekar jelenleg országszerte koncertezik, és írja-hangszereli legújabb tízéves jubile-
umi lemezét, amit az év végén terveznek kiadni.
Találkozhat a zenerajongó olvasó a csapattal a világhálón is, ha ellátogat a www.
sargataxi. datatrans. hu internetes oldalra.

Kiss Balázs

Február 17., szombat, 19 óra:

Szabadsá

1956. Magyarország csupán egy kis
csatlósállam a szovjet blokkban, de
nagyhatalom is: vízilabda-válogatottja
verhetetlen. A pólós srácok a vasfüg-
göny mögött is az élet császárainak ér-
zik magukat; élvezik a sikert és a lá-
nyok rajongását, magabiztosak és
összetartók. Eddig egyetlenegyszer
veszítettek: 1955-ben, amikor egy
moszkvai mérkõzésen a bíró nem en-
gedte õket gyõzni. Mindannyian a
visszavágásra, az ‘56. novemberi mel-
bourne-i olimpiára készülnek. Ám a
történelem alaposan összekavarja a
terveiket. Budapesten kitör a forrada-
lom. A csapat fiatal sztárja, Karcsi és
barátja, Tibi belekeveredik az utcai
eseményekbe. Eleinte csak a kalandot
keresik. Karcsinak megakad a szeme
Vikin, a harcias mûegyetemista lá-
nyon, és a nyomában járva eljut a
forradalom legfontosabb színhelyeire:
ott van a Kossuth téren, majd a Rádió
ostrománál is.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Új DVD-filmek a mûvelõdési ház
videotékájában!

KÍGYÓK A FEDÉLZETEN
akció-thriller Samuel L. Jacksonnal

ÍZLÉSFICAM
vígjáték két nagy sztárral:

John Malkovich és Anjelica Huston

Kék mélység — a legjobb természetfilm Cousteau óta

A LEGGYORSABB INDIÁN
motoros történet egy igaz emberrõl

WORLD TRADE CENTER
Oliver Stone rendezte filmdráma

Minden héten új DVD-filmekkel várjuk kölcsönzõinket!

Nyitva: H—P: 13—20.30 óráig, Szo.: 16—20.30 óráig
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Bundás karaj
másképp

Hozzávalók: 1 kg sertéskaraj, 4 tojás, 10
dkg liszt, 1 dl tejszín, 2 dl sör, egy csomó
leveszöldség, só, szemes bors, ételízesítõ,
a kisütéshez olaj.
Elkészítés: a karajt kicsontozzuk, a
húst, a csontot, a megtisztított, na-
gyobb darabokra vágott leveszöldsé-
get fazékba tesszük. Felöntjük annyi
vízzel, amennyi ellepi. Sóval, szemes
borssal ízesítjük, fedõ alatt megfõz-
zük. A húst a levesbõl kivesszük, a le-
vet leszûrjük, és külön fogyasztjuk. A
húst kihûtjük, felszeleteljük. A tojáso-
kat szétválasztjuk, a sárgáját a tejszín-
nel, sörrel, liszttel kikeverjük. Ételíze-
sítõvel fûszerezzük. Végül hozzáadjuk
a kemény habbá vert tojásfehérjét.
Ebbe a masszába mártjuk bele a hús-
szeleteket, majd bõ, forró olajban ki-
sütjük. Itatósra szedjük, a felesleges
zsiradékot lecsöpögtetjük. Friss ve-
gyes salátával kínáljuk.

Vegetáriánusoknak:
gomba tejfölös-sajtos

mártásban
Hozzávalók: 50 dkg csiperkegomba, 1 fej
vöröshagyma, 2 evõkanál olaj, 2 dl tej, 2
dkg vaj, 2 dkg liszt, 25 dkg trappista sajt,
1 dl tejföl, só, õrölt bors, petrezselyem
zöldje.
Elkészítés: az apróra vágott hagymát
az olajon üvegesre pároljuk. Hozzáad-
juk a megtisztított, felszeletelt gom-
bát, megsózzuk, és zsírjára sütjük, köz-
ben néhányszor megkeverjük.
A megolvasztott vajon a lisztet arany-
sárgára pirítjuk.
Lehúzzuk a tûzrõl, hozzáadjuk a tejet,
és sûrû masszát fõzünk belõle. A tûz-
rõl levéve hozzáadjuk a gombát, a re-
szelt sajtot, a tejfölt. Õrölt borssal íze-
sítjük, apróra vágott petrezselyem-
zölddel díszítjük, és melegen tálaljuk.
Párolt rizst, vagy fõtt tésztát kínálha-
tunk mellé.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Betörtek a cecei
varrodába

Ismeretlen tettes február 5-én, 9.00 óra
elõtti idõben ablakbetörés módszerével
feltörte a Cece, Deák úton található, üze-
men kívüli varrodát, és a gépekrõl vil-
lanykábelt illetve levegõkábelt tulajdoní-
tott el. Az eltulajdonítási kár megállapí-
tása folyamatban, a rongálással kb. 5.000
Ft kár keletkezett.
A rendelkezésre álló adatok alapján K. I.
cecei lakos megalapozottan gyanúsítható
azzal, hogy társával Sz. L. cecei lakossal
2006. december 15-ére virradóra kerítés-
bontás módszerével behatoltak Cecén
egy családi ház udvarára, és az ott tárolt
S. F. tulajdonát képezõ Caper 50 típusú
segédmotoros kerékpárt eltulajdonítot-
ták, a lopással okozott kár 195.000 Ft.
L. V. sárbogárdi lakos telefonon bejelen-
tette, hogy az éjszaka folyamán ismeret-
len személyek melléképületének ajtaját
felfeszítették, és onnét eltulajdonították
motoros fûrészét. A kár kb. 65.000 Ft.
Cs. L. sárbogárdi lakos február 7-én,
19.00 órakor kerítésbontás módszerével
behatolt Nagyhörcsög belterületén talál-
ható és L. J. táci lakos tulajdonát képezõ
sertéstelepre, majd onnan az egyik nyi-
tott állapotban lévõ sertésólból 1 db Stihl
típusú gödörfúrót tulajdonított el, mely-
nek az értéke kb.: 120.000 Ft, majd ezt
követõen lakatlefeszítés módszerével be-
hatolt szintén a telep területén található
kézi raktárba, onnan 1 db bozótvágót ké-
szített ki eltulajdonítási céllal, de cseleke-
detében a közben odaérkezõ éjjeliõr
megakadályozta, így azt eltulajdonítani
nem tudta. A rongálással kb. 2.000 Ft,
míg az eltulajdonítással kb. 120.000 Ft
kár keletkezett. Az ügyben lopás miatt
indult büntetõeljárás.

Vigyázat, trükkös csalók!
Február 9-én ismeretlen tettes K. J. né-
ven mutatkozott be, közölte, hogy G. K.
telefonszámos sorsoláson vett részt, és ki-
húzták, mellyel 1.500.000 Ft-ot nyert, de

annyit kell tennie még, hogy 20 percen
belül 15.000 Ft értékben T-mobile feltöl-
tõkártyát kell vennie, és amikor visszahív-
ják, azok számait be kell diktálni. A fel-
töltõkártyákat a sértett megvette és 19.05
órakor, a személy újrahívásakor bediktál-
ta az azon lévõ számokat, amikor az kö-
zölte, hogy kb. 10 percre van szükség, míg
azonosítják a számokat, és azután hívni
fogja. Mivel a hívás nem érkezett, ekkor
jött rá, hogy becsapták. Az ügyben csalás
miatt indul büntetõeljárás.

Megverték,
majd kirabolták

Ismeretlen tettes február 8-án, 3 óra 45
perckor ajtóbetörés módszerével beha-
tolt Sz. L. alapi családi házába, ahol bán-
talmazta, majd megkötözte, pénzét fel-
kutatta és eltulajdonította. Az eltulajdo-
nítással okozott kár kb. 11 millió forint.

H. M. sárbogárdi lakos telefonon beje-
lentette, hogy lakásán megjelent a szom-
szédja, N. V.-né sárbogárdi lakos, aki el-
mondta, hogy az éjszaka folyamán betör-
tek a lakásába, õt megkötözték, a lakás-
ban kutatást végeztek, majd elvitték 2 db
pénztárcáját 30.000 Ft készpénzzel.

Piások, vigyázat!
Február 9-én, 20.50 órakor H. K. sárbo-
gárdi lakos kerékpárral közlekedett a
Bajcsy Zs. utcában, amikor a rendõrjárõr
ellenõrzés alá vonta. Az ellenõrzés során
alkalmazott alkoholszonda 0,8 ezrelék
alattira színezõdött el.

Február 9-én, 20.55 órakor G. I. sárbo-
gárdi lakos kerékpárral közlekedett a
Bajcsy Zs. utcában, amikor a rendõrjárõr
ellenõrzés alá vonta. Az ellenõrzés során
alkalmazott alkoholszonda 0,8 ezrelék
alatti értékre színezõdött el.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

ÚJRA ÖLTÖNY-, KABÁT-
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, kosztümjét, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
*2-3 részes szövet- és gyapjúöltönyök; * 2-3 részes elegáns kosztümök, pe-
lerinek; * nõi, férfiszövetkabátok a készlet erejéig!

Márkás FÜRDÕRUHA-KIÁRUSÍTÁS
36-50-es méretig!

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2007. február 22., csütörtök, 9-13 óráig.
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Rejtvény

Bûvös négyzetek.
Pótold a hiányzó számokat!
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Beküldési határidõ: 2007. február 20.

A repülõ teknõc
Élt egyszer egy tóban egy teknõc. Odajárt
a tóhoz inni két hattyú. Lassacskán a tek-
nõc és a két hattyú megismerkedtek, és
mély barátság alakult ki köztük. Nem telt
el nap, hogy ne találkoztak volna. Míg
nem volt alkalmuk közösen megbeszélni
az aznapi dolgokat, nem volt nyugtuk.
Nagy szerencsétlenségükre egyszer úgy
telt el egy év, hogy egy csepp esõ nem sok,
annyi sem esett. Mind a hármójukon úrrá
lett az aggódás. Valami megoldáson
kezdtek töprengeni, merthogy a tó bi-
zony ki fog száradni. Találni kellene egy
másik tavat.
A teknõc nagyon elgondolkozott, és szo-
morú hangon szólt a két hattyúhoz:
— Barátaim, ti könnyen találtok másik
tavat, ahol szomjatokat olthatjátok. De
nekem megpecsételõdött a sorsom. Ha
nem lesz víz, ahol úszkálhatok, gyorsan el
fogok pusztulni.
Erre a két hattyú azt válaszolta:
— Teknõc barátunk, ne aggódj! Kere-
sünk egy tavat, és visszajövünk érted. Va-
lahogy csak elviszünk téged is a tóig!
E szavakat hallva a teknõc kicsit megnyu-
godott, és búcsút vett a két hattyútól.
Másnap a hattyúk egész nap csak repül-
tek, keresték a tavat. Messze jártak, mi-
kor hirtelen megpillantottak egy hatal-
mas víztükröt. Leszálltak, szomjukat ol-
tották, és vidáman úszkáltak a vízen. Az
egész napos repülés fáradalmai egy pilla-
nat alatt eltûntek. Nagy boldogan, kiál-
tozva, énekelve szálltak visszafelé.

Aztán eszükbe jutott a teknõc: hogyan is
segíthetnének neki idáig eljutni? Messze
van bizony ez a tó. Erre jól elszomorod-
tak. Aztán elgondolkoztak, és kisütötték
a megoldást.
Másnap reggel elmentek a teknõchöz, és
elmesélték neki az új tavat. Mondják a
teknõcnek:
— Már tudjuk is, hogy hogyan fogunk té-
ged odaszállítani.
— Odaszállítani? Hogyan? — kérdezte a
teknõc.
— Fogunk egy botot. Én megtartom a
csõrömben az egyik végét, õ a másikat. A
közepét neked kell erõsen elkapnod a
szájaddal. Rá kell harapnod, de ne fe-
ledd: út közben nem szabad kinyitnod a
szádat, nem szabad beszélned, mert le-
pottyansz! — magyarázták a hattyúk.
Erre mosolyogva válaszolta a teknõc:
— Barátaim, bolondnak néztek? Gon-
doljátok, hogy repülés közben elenge-
dem a botot?
Ezt hallva megnyugodtak a hattyúk. Kö-
rülnéztek, és hoztak egy erõsnek látszó
botot. A közepére ráharapott a teknõc.
Az egyik végét az egyik hattyú vette a csõ-
rébe, a másikat a másik, és felrepültek az
égbe.
Csak repültek és repültek, míg egy falu
fölé nem értek. Látják az emberek a re-
pülõ teknõcöt, és nagyon elcsodálkoz-
nak. Látja a teknõc, hogy mindenki õt né-
zi. Nagyon tetszett ez neki. Elöntötte a
büszkeség. Nagy büszkeségében elfelej-
tette a hattyúk intelmét, és megszólalt:
— Látjátok, barátaim, mindenki engem
néz!
De be sem fejezhette, és már zuhant is le-
felé. A két hattyú nagyon elszomorodott.
Látták, hogy nincs mit tenni. Keserves sí-
rások közepette érkeztek meg a tóhoz.
A teknõcnek viszont szerencséje volt. A
hátára, a páncéljára esett, és egy karcolás
sem esett rajta. A falusiak a lábára állítot-
ták, és elvitték ugyanahhoz a tóhoz, ahol
barátai keseregtek a szerencsétlenségén.
Nagyon megörültek egymásnak a teknõc
és a két hattyú. A teknõc megígérte, hogy
ezentúl mindig hallgat barátai tanácsára.
Máig is nagy barátságban élnek, ha meg
nem haltak.

(Indiai népmese)

Heti idõjárás

Csütörtökön egy nyugat felõl érkezõ
gyenge front hatására ismét megnö-
vekszik a felhõzet, és szórványosan ki-
sebb esõ is kialakul. Ezt követõen hi-
degebb, száraz levegõ szivárog be a
Kárpát-medencébe, így hétvégén ke-
vés felhõre, sok napsütésre számítha-
tunk, de kissé gyengül a nappali felme-
legedés, az éjszakák pedig már fagyo-
sak lesznek. A reggeli hõmérséklet
-5—5, a nappali 3—10 fok körül ala-
kul.

www.metnet.hu

Megfejtés
Kecskemét, Cifrapalota; Párizs, Not-
re-Dame; versailles-i kastély
Helyes megfejtést küldött be: Varga Dá-
vid, Sárbogárd; Törzsök Beáta, Sárbo-
gárd; Horváth András, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Horváth András
Sárbogárd, Petõfi S. u. 2/A.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

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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Február 17., SZOMBAT
MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Pufóka 8.10 Az én kis állatker-
tem 8.25 Süsü, a sárkány 9.10 Iskolatársak 11.05 Delta 11.30 Ízvadász 12.00 Hí-
rek 12.05 Csellengõk 12.30 Határtalan emberek—határtalan történetek 13.00 a
7 fõbûn 14.00 Munka-TÁRS 14.30 MaXmotor 15.00 TS—Út Pekingbe 15.30
TS—BL-magazin 16.15 TS—Gyõr—Buducnost 18.00 Testi mesék 19.00 Hír-
adó 19.30 Luxor-show 19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10 Ízig-vérig Annie-Mary
21.55 Dob+basszus 22.25 Swimming Pool 0.10 Híradó 0.25 A dzsessz
születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Kö-
lyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.00 Receptklub 10.15 Játék 11.30 Ötletház
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.50 Rendõr-akadémia 14.45 L.
A. Heat—Halálos páros 15.45 Harmadik mûszak 16.45 Nicsak, ki beszél! 18.30
Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szombat esti milliomosláz 21.25 Tûz a mélyben
23.30 Egy amerikai Farkas Párizsban 1.15 Egy rém rendes család 2.10
Odüsszeia 3.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.35 Ez kész! Pénz! 9.50 A vadon naplója 10.25 Kalandjá-
rat 10.55 Babavilág 11.25 Tájvadász 12.00 így készült az SOS szerelem 12.30
Hetedik mennyország 13.30 JAG—Becsületbeli ügyek 14.25 A láthatatlan em-
ber 15.25 Euréka 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 Sztárok a jégen 20.32 Activity 21.10 Hanta boy 23.00 Birkanyírás 1.10 Ve-
szélyes õrjárat 2.00 A láthatatlan ember 2.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Éléskamra 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 Dallamkeresõ 21.04 Aki
megtapogatta a holdat 22.00 Krónika 22.20 Világvevõ 23.00 Hírek, kenó 23.04
Diszkotéka 0.10 Éjszaka

Február 18., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori
8.55 Fõtér – Makó 9.25 Abszolút 9.50 „Így szól az Úr!” 10.00 Örömhír 10.25 Bap-
tista ifjúsági mûsor 10.35 Tanúságtevõk 11.00 Ahol az ég is meghajlik 12.00 Hí-
rek 12.05 Nem jön levél 12.35 szél fúj hegyoldaláról 13.00 Arzén és levendula
14.55 TS: Sport7 15.43 Magyar elsõk 16.00 Stílus 16.30 Feszti körkép 16.55 Ab-
szolút 17.25 KészPénz 17.55 BBC-exkluzív 19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 A szó-
lás szabadsága 21.35 Maléna 23.05 Híradó 23.12 sporthírek 23.15 Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.30 Receptklub
9.45 Havazin 10.15 Játék 11.10 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 Charlie angyalai 21.55 Heti hetes 23.05
Váltságdíj 1.50 Portré 2.15 Medikusok 3.00 Így készült: A parfüm
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.30 Knight Rider
13.25 Flipper legújabb kalandjai 14.25 Monk — Flúgos nyomozó 15.25
Smallville 16.30 Gyilkos számok 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Múmia 22.35 A keresztapus 0.35 Képírók 3.25 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 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Bat-
thyány 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40
Pitti Katalin és Csurja Ferenc operettfelvételeibõl 20.04 Egy rádiós naplójából
21.05 Közvetítés a Vígszínházból 22.00 Krónika 23.39 Zene 0.10 Éjszaka

Február 19., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A szólás
szabadsága 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.05 Szívtipró gimi 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.15 Tv taxi 12.30 Roma magazin 12.55
Domovina 13.25 Munka-Társ 13.50 Készpénz 14.20 A Himalája Michael Palinnel
15.15 Kodály 125 15.25 Nem jön levél 15.50 Szél fúj hegy oldaláról 16.15 Quinn
doktornõ, a varázsló 17.00 Múltidézõ Vitrayval 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók
17.35 Jog-alap 17.40 Bûvölet 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 A tv ügyvédje
20.40 Kék fény 21.40 Titkos szolgálat—MI-5 22.30 Hétfõ este 23.05 Kultúrház
23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.45 Provokátor 0.15 Timecode
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 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.30 Barátok közt 21.10 Gyilkos nap 23.45 Reflektor 24.00 A póttélapó 1.40
Bundesliga 2.45 ITTHON 3.00 AutóMánia 3.30 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 13.25 Mozidélután 15.30 Lisa

csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 Év végi hajrá 21.25 NCIS 22.25 Szulák And-
rea-show 23.25 Tények este 23.55 Csillagkapu 0.50 Csodaország 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Fordulj vissza, kislá-
nyom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós
fórum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45
Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.37 Egy eredendõ bûnös vallomásai 21.05 A Szabó csa-
lád 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Emlékek szárnyain 23.00 Hírek, kenó
23.04 Hangversenymúzeum 0.10 Éjszaka

Február 20., 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
13.25 Múlt-kor 13.50 Dob+basszus 14.20 Magyar elsõk 14.45 Emeljük fel szí-
vünket! 14.45 Katolikus krónika 15.15 Kodály 125 15.20 Csináljuk a fesztivált!
16.25 Quinn doktornõ 17.00 Múltidézõ Vitrayval 17.15 Hírek 17.20 Körzeti hír-
adók 17.35 Jog-alap 17.40 Bûvölet 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 Önök kér-
ték! 20.30 Real Madrid—Bayern München 23.00 Kedd este 23.35 Kultúrház
24.00 Hírek 0.03 Sporthírek 0.05 Ez a szerelem
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.45 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.30 Barátok közt 21.10 Szupermozi 23.05 XXI. század, a legendák velünk élnek
23.50 Az elnök emberei 25 Reflektor 0.45 Reflektor 1.00 Igaz történetek 2.45
Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.35 Észbontó 13.35 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 A sárkány karmaiban 22.15 A kör 0.35 Ale-
xandra-pódium 1.05 Tények este 1.35 Pacific Palisades 2.25 Amerikai rapszódia
4.15 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 Fordulj
vissza, kislányom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05
Hangos recept 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Egy eredendõ bûnös vallomásai 21.05 Vallási
híradó 21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10
Éjszaka

Február 21., 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 13.50 Netkori 14.40 Kodály 125 14.50 Kormányváró 15.15 „Feszti” körkép
15.45 Fogadóóra 16.15 Quinn doktornõ 17.00 Múltidézõ Vitrayval 17.15 Hírek
17.20 Körzeti híradók 17.35 Jog-alap 17.40 Bûvölet 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó
19.40 Szempont 20.40 Szerda21 21.40 Titkos szolgálat 22.35 szerda este 23.05
Kultúrház 23.40 Hírek 23.50 Lapozó 0.20 Legyezõhorgászat
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 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.30 Barátok közt 21.10 Szupermozi 23.20 Alias 0.20 Reflektor 0.35 Kingdom
Hospital 2.10 Egy rém rendes család 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Tájvadász 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.25 Észbontó 13.25 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 doktor House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 A mélység fantomja 21.15 Született felesé-
gek 22.20 4400 23.20 Tények este 23.50 Gyilkos patkányok 1.20
Hack—mindörökké zsaru 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Be-
szélni nehéz 11.33 Fordulj vissza, kislányom! 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 eredendõ bûnös város
21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó
23.04 Nagymesterek—világhírû elõadómûvészek 0.10 Éjszaka
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Február 22., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Szem-
pont 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.05 Szívtipró gimi 11.10 Titokzatos Násztya 12.00
Híradó 12.15 Tv-taxi 12.30 Slovenski utrinki 12.55 Együtt 13.25 Lapozó 13.55
Abszolút 14.20 Krém 15.15 Kodály 125 15.20 Önök kérték 15.35 Életképek 16.15
Quinn doktornõ 17.00 Múltidézõ Vitrayval 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók
17.35 Jog-alap 17.40 Bûvölet 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 Gõg 20.40 A
csillagjegyek ura 21.35 Múlt-kor 22.05 Panoráma 22.35 Csütörtök este 23.10
Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 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 Üsd, vágd,
focizzál! 13.45 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos!
19.45 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.10 Esti showder 22.50 Házon kívül 23.25 Fi-
gyelõk 0.20 Reflektor 0.35 Infománia 1.05 Odüsszeia 1.55 Házon kívül 2.20
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 Mozidélután
15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 Álomhotel 22.00 Bolond szél fúj
0.10 Tények este 0.40 Trucc 1.10 Romper Stomper 2.50 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 Fordulj vissza, kislányom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.06 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Egy
eredendõ bûnös vallomásai 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Króni-
ka 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Esti dallamok 0.10 Éjszaka

Február 23., 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 Körzeti magazin 14.50 Kodály 125 15.00 Ablak 17.00 Múltidé-
zõ Vitrayval 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.35 Jogalap 17.40 Bûvölet
18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 Gõg 20.40 Csináljuk a fesztivált! 21.40 Gondolj
apádra! 22.30 Péntek este 23.07 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.45 A
John Malkowich-menet
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
14.05 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Isteni sugallat 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.30 Barátok közt 21.10 Szupermozi 23.40 Reflektor 24.00 Merülés Bocsána-
tos bûnös 1.35 MeneTrend 2.00 Egy rém rendes család 2.25 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.20 Észbontó 13.20 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.10 BÚÉK! 21.00 Sztárok a jégen 23.00 A médium
24.00 Tények este 0.30 A terminátor a csúcsra tör 2.00 FBI ügynökök bevetésen
2.50 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 Fordulj vissza, kislányom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 az Unitárius Egyház félórája 14.10
Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Egy eredendõ bûnös vallo-
másai 21.05 Beszélni nehéz 21.15 Világvevõ 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

saroksarokülõgarnitúrák, ágyazható és fix változatban;ülõgarnitúrák, ágyazható és fix változatban;
3+2+1-es, 3+1+1-es fix ülõgarnitúrák, kanapék,3+2+1-es, 3+1+1-es fix ülõgarnitúrák, kanapék,

fotelok, étkezõgarnitúrák, asztalok, székek.fotelok, étkezõgarnitúrák, asztalok, székek.
Továbbá nagyker áron kaphatók franciaágyak, heverõk, fotelágyak.Továbbá nagyker áron kaphatók franciaágyak, heverõk, fotelágyak.
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, szabadfelhasználású
hitelek, hitelkiváltással, ajándék értékbecsléssel. 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 határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, 06 (20)
924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70) 369
0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ Sár-
bogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0214911)

Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1930 Ft/q, cser kugli akáccal 1940 Ft/q, cser aprított
1980 Ft/q, cser aprított akáccal 1990 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 2.000 Ft/q, akác tûzifa aprítva 2.100 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Eladó Whirpool kombihûtõ, kétrekeszes fagyasztó-
résszel 40 ezer Ft-ért; 06 (20) 599 5425.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557 6509.
(0214550)

24 éves dekoratív, jó kommunikációs készségû nõ
érettségivel, számítógépes, pénztárgépkezelõi vég-
zettséggel 4-6 órában munkát vállalna. 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 eladó,
présházzal, teljes felszereléssel. Ár megegyezés sze-
rint. 06 (70) 595 5726.
Szántó eladó; 06 (20) 968 7406. (0921262)

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

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

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

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

Gáztûzhelyet vagy villanytûzhelyet vásárolnék; 06
(30) 384 0228. (0921385)

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

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
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.
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 (egybenyit-
ható) együtt vagy külön-külön is hosszú távra kiadó.
Érd.: 06 (30) 266 5234.
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)

Pecsenyekacsa kapható, csak elõjegyzésre, 1100
Ft/db. Orvosilag ellenõrzött. Tel.: 06 (20) 9756 179.
Háromszobás parasztház eladó Sárszentmiklóson,
Széchenyi u. 17. Tel.: 06 (30) 582 7480. (0214456)

Cicát keresek; 06 (30) 576 6615. (0214454)

Rover 200-as, 1999. decemberi, 1.100.000 Ft-ért el-
adó; 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)

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

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

Amerikai stílusú családi ház Sárbogárd központjá-
ban eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 534 8326. (0214499)

Sárbogárd központjában másfélszobás, légkondici-
onált, erkélyes lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 06
(70) 943 0060. (0214497)

Budapesten. III. ker.-ben, Szõlõköz utcában egy két-
szobás, 8. emeleti panellakás hosszú távra március
1-jétõl kiadó. Érdeklõdni: 06 (20) 977 0484, 06 (20)
977 0804.
MCG Consulting hitel-tanácsadás ingyenesen, hi-
telügyintézés; 06 (30) 900 5294. (0921320)

13 éves magyar, félvér hátasló hobbi célra eladó; 06
(20) 451 1128. (0214491)

Arabella cipõboltban minden cipõ 40%-kal olcsób-
ban kapható.
Sárbogárdi üzletbe eladó-pénztárost keresünk 2-3
hónapos szezonmunkára. Érd.: 06 (30) 6362 053.
(0921337)

Tûzvédelmi szakvizsga Sárbogárdon márciusban az
alábbi munkakörökben: hegesztés, „A”, „B” anyag-
kezelés, PB-gázcseretelep és üzemanyagtöltõ-állo-
máskezelõ. EHS Munkabiztonsági Kft. Érdeklõdni:
06 (30) 288 5715. (0921336)

Könyvelés, bérszámfejtés, adóbevallások készíté-
se. 06 (25) 462 688, 06 (20) 488 7560, 06 (70) 369
4638. (0921335)

Sárbogárdon lakást vásárolnék. Érd.: 06 (70) 326
9852. (0921330)

Sárbogárdon, Tüzér u. 39. szám alatt összkomfor-
tos családi ház eladó. Ár: 10.000.000 Ft. (0921332)

Mellékjövedelem havi 50-70.000 Ft. Érd.: 06 (30)
482 3947. (0921330)
Háromajtós szekrény eladó; 06 (25) 462 198, 17 óra
után. (0921334)

Tavaszi újdonság! Az Atlanta sportboltban kibõví-
tettük árukészletünket nõi, férfi fehérnemûvel és ha-
risnyával. Várjuk kedves vásárlóinkat! (0921329)

Hitelügyintézés! Ingatlanfedezetes hitelek vásár-
lásra, felújításra, hitelkiváltásra, szocpol igénylés,
kedvezõ kamatok. Érd.: 06 (20) 323 6011. (0921328)

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

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

VÁGÓÜZEMI GYAKORLATTAL
RENDELKEZÕ HENTESEKET KERESÜNK.

Érd.: 06 (30) 400 8995.

ÉPÍTÕIPARI VÁLLALKOZÁS VÁLLAL
FÖLDMUNKÁK, ÉPÜLETEK BONTÁSÁT,

CSALÁDI HÁZAK KIVITELEZÉSÉT,
FELÚJÍTÁSÁT, BÕVÍTÉSÉT.

Mobil: 06 (30) 3533 042. (0214484)

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! Kabátok,
kosztümök, szoknyák, nadrágok,
pulóverek 20-30%-os leárazással.
Ulmer-divat, a Plus-szal szemben.

Gyors barnulás szuper áron, rugalmas
nyitva tartással. Ár: 9 perc 490 Ft,
15 perc 750 Ft. Zsuzsa kozmetika,

Sárszentmiklós. Tel.: 06 (25) 468 198.

AKÁCCSEMETE, OSZLOP ÉS TÛZIFA
ELADÓ! Telefon: 06 (30) 9470 899.

POLGÁRÕR-VONAL: 06 (30) 6210 651

SZERENCSEKERÉK
nyereményjáték

2007. február 17-18.,
Sárbogárd, Ady E. út 131.
Ha Ön, kedves Vásárló, 2.000 Ft-ért vagy afe-
lett vásárolt, kérjük, forgassa meg egyszer a

SZERENCSEKEREKET.
Ha a szerencse kedvez Önnek, az alábbi
sorszámon az alábbi ajándékot nyerheti:

� Újra forgathat
1. Coop papírzsebkendõ 100 db-os
2. Coop papírtörlõ
3. Coop üdítõital 2 liter
4. Coop kávé 250 gr
5. Coop csokoládé 100 gr
6. Coop tej 2,8%-os 1 l uht
7. Coop filteres fekete tea
8. Coop margarinkrém 500 gr
9. Coop kakaó 125 gr
10. Coop mustár
11. Coop szörp 0,5 liter
12. Coop tusfürdõ
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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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Nyílt
tér

KIVÉVE ÁRUSZÁLLÍTÁS?
Sok konfliktus van abból, hogy Sárbo-
gárd hosszú fõutcáján számtalan üzlet
nem rendelkezik parkolóval, ahonnan az
áruszállító autók le tudnák rakni az
üzlethez az árut.
Évekkel ezelõtt önkormányzati kérésre,
a megnõtt forgalom miatti balesetveszély
elkerülésére hivatkozva, a városban végig
kirakták a 63-as út mellett a „Megállni
tilos” táblákat. Mindaddig, amíg a táblák
ki nem kerültek, áldatlan állapotok ural-
kodtak a városban. Sok helyen a fuvarozó
vállalkozók a pótkocsis kamionjaikkal is
a 63-as úton parkíroztak, fél kerékkel a
padkán, fél kerékkel az úton. Ez súlyos
balesetveszélyt jelentett, amellett, hogy
az út mindkét oldalán parkoló autók az
elõzés nehézsége miatt a forgalmat is
lassították.
A táblák kihelyezése óta azon üzletek tu-
lajdonosai, akik nem rendelkeznek belsõ
parkolóval, kockáztatva a büntetést, az
árut a járdán, illetve a kerékpársávban
villogó vészjelzõvel álló autókról rakod-
ják le. Gyakran bizony meg is büntették
emiatt az áruszállítókat. A büntetést a
boltos fizette ki a gépkocsi vezetõje he-
lyett, mert legközelebb már árut se ka-
pott volna.
Mint Lasancz Zoltán rendõrkapitány el-
mondta ezzel kapcsolatos kérdésemre: a

rendõrök a konfliktusok ellenére se te-
hetnek mást, kénytelenek a szabálysér-
tést büntetni. Próbálták kérni a szakható-
ságokat, hogy esetleg járuljanak hozzá a
„Kivéve áruszállítás” feloldó tábla kité-
teléhez, ehhez azonban a szakhatóság
semmilyen körülmények között nem já-
rul hozzá. Így továbbra is kénytelenek
minden szabálysértõ gépjármû vezetõjét
megbüntetni.
Két szabályt is sértenek az áruszállító au-
tók. Egyrészt szabálytalanul belépnek a
kerékpársávba, másrészt felállnak a jár-
dára. A rendõrség ezúton is kéri az üzlet-
tulajdonosokat, hogy az áru rakodására
keressenek más, szabályos megoldást,
mert semmilyen esetben nem tehetnek
kivételt senkivel.

/H/

Eltemették a Prikkel házaspárt
A Prikkel házaspártól szombaton vettek
végsõ búcsút családtagjaik, rokonaik, ba-
rátaik, munkatársaik és a falubeliek a
mezõszilasi református temetõben. Az
ökumenikus gyászszertartás keretében a
ravatalnál a 43 éves Prikkel Tamás, vala-
mint felesége hamvait rejtõ két koporsó
elõtt a református, a sírhelynél a katoli-
kus egyház szertartása szerint búcsúztak
a gyászolók.
A gyászszertartásra sokan érkeztek az or-
szág távoli vidékeirõl is. A sírkerthez ve-
zetõ út két oldalát több száz méteren fog-
lalták el a gépkocsik. A falu népe is meg-
mozdult, hiszen igazi lokálpatrióta falu-
belijüket búcsúztatták, aki nagyon sokat
tett települése felvirágoztatásáért. Ha vé-
gigmegyünk Mezõszilas fõutcáján, vagy
bemegyünk több mellékutcába, minden-
felé lehet látni elegáns házakat, jómódot
mutató portákat. Ezek gazdái közül so-
kan Prikkelék vállalkozásainak köszön-
hették a jobb módot, mert sokan kaptak
munkát náluk. Köztudott, hogy Prikkel
Tamás többnyire falubelieket alkalma-
zott fuvarozási vállalkozásában, akiket
már ismert korábbról is, amikor még a
mezõszilasi termelõszövetkezetben dol-
gozott.
Prikkeléknek tavaly december 29-én, es-
te veszett nyomuk, a család nagy értékû

terepjárójával együtt, azt követõen, hogy
egy falubeli adósukhoz indultak, aki
adóssága visszaadását ígérte ekkorra.
A kiégett autójukat január 4-én, a szom-
szédos Igar község határában, egy rejtett
völgykatlanban találták meg, az utastér-
ben — mint azt a DNS-vizsgálat igazolta
— a házaspár csontjaival.
Az ügyben hat embert helyeztek elõzetes
letartóztatásba. Háromnak — köztük a
házaspárnak jelentõs összeggel tartozó
25 éves N. Józsefnek és 54 éves édesapjá-
nak, valamint még egy férfinek — a nyo-
mozási bíró meghosszabbította az elõze-
tes fogva tartását, három gyanúsítottnál
ugyanakkor megszüntette az elõzetes le-
tartóztatást, és lakhelyelhagyási tilalmat
rendelt el. A rendõrség tucatnyi szakértõ
bevonásával és egy 15 fõs csoporttal je-
lenleg is folytatja a nyomozást.
A tragikus halálesettel kapcsolatban
számtalan, sokszor egymásnak ellent-
mondó információ jelenik meg és terjed
közszájon. Sokan úgy gondolják, hogy ta-
lán nem is Prikkelék földi maradványai
voltak a koporsóban.
A szövevényes ügyben lehet, hogy soha
nem derül ki a teljes igazság.

Hargitai Lajos

Roszkopf Anitának

14. születésnapjára
„Örülj az életnek, mosolyogj sokat.
Találd meg a boldogsághoz vezetõ utat.
Olyanná válj, amilyenné szeretnél lenni,
S ne feledd, mi mindig nagyon fogunk
szeretni.”

Szeretettel köszöntünk
és boldog születésnapot
kívánunk!

Apu és (Anci) mama

…Várok Rád messzi földön,
álmainkat féltve õrzöm, hosszú

útra hív a vágy, hát indulj hozzám.
Várok Rád messzi földön, …

minket összetart a vágy, hát indulj
hozzám! … Tudod életem?

Nem… ÉRZED!!!
SZERETLEK!

Kosárfonás a
nyugdíjasklubban

A nyugdíjasklubban hétfõn Molnárné
Zsuzsika népi kismester irányításával ko-
sárfonást tanultak a nyugdíjasok. Az el-
készült kis kosarakba húsvétkor piros to-
jás kerül majd.

/H/


