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Mûemléki védettség a zsinagógának
Újabb védett értékekkel gazdagodik Sárbogárd térsége. A mû-
emlékvédelmi hatóság védetté nyilvánította a sárbogárdi zsinagó-
gát, a vajtai templomot és a mezõszilasi Zsemberi-kúriát.
A vajtai templomnak és a mezõszilasi Zsemberi-kúriának a helyi
védettsége biztosított. Nem mondható el ez nyugodt lélekkel a
sárbogárdi zsinagógáról. Annak pusztítása napjainkig folyama-
tos. Az épület külsõ és belsõ állagmegóvására semmi gondot nem
fordítottak a háború óta, csak itt-ott ajtót nyitva fúrtak, faragtak
rajta. Csoda, hogy ennyi viszontagság után még megmaradt a
homlokzaton Mózes kõtáblája.
Mint ismeretes, ez az ingatlan jelenleg az ÁFÉSZ tulajdonában
van. Sokáig bútorraktárként mûködött, jelenleg használt bútoro-
kat árusítanak benne. Az ÁFÉSZ több alkalommal is felajánlotta
ezt az ingatlant megvásárlásra, illetve más ingatlanért cserébe a
városnak, erre azonban nem volt az önkormányzat részérõl foga-
dókészség. Volt szó arról, hogy megvásárlása, felújítása után

kiállítóterem, múzeum kapna helyet benne. Eddig minden terv li-
la ábránd maradt csupán.
Ez az épület még így, félig romos állapotában is impozánsan sugá-
rozza azokat az értékeket, amelyeket a sárbogárdi zsidó közösség
kifejezni szándékozott általa.
Reméljük, hogy egyszer lesz Sárbogárdnak olyan városvezetése,
amely hajlandó lesz erõfeszítéseket tenni azért, hogy ez az épület
régi funkciójához méltó tevékenységnek adjon teret.
Az Európai Unió hatalmas pénzekkel támogatja a városközpon-
tok rekonstrukcióját, a régi értékek megõrzését. Most is éppen
egy ilyen pályázaton folyik a vita. Nem lenne jobb, eredményre ve-
zetõbb a meglévõ, jól funkcionáló épületek eldózerolása helyett
errõl gondolkodni? A tényleges uniós cél a régi kisvárosi értékek
megõrzése. A lehetõségek alapos átgondolása mellett a polgárok
véleményét is ajánlatos lenne kikérni.

Hargitai Lajos

Polgárõrgyûlés
Alapon

Az Alapi Polgárõr Egyesület hétvégén
rendezte évadzáró, évértékelõ közgyûlését
az alapi vadászházban. Ezen megjelent
Enczi József, Sárbogárd rendõrkapitánya,
valamint Cseh István, a Fejér Megyei Pol-
gárõr Szövetség elnöke.
Szopori György elnök beszámolt az év ese-
ményeirõl és a következõ idõszak feladata-
iról.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Még nem tudják a bõrbetegség okát
Korábban tudósítottunk arról, hogy a sárbogárdi ápolási otthonban ismeretlen eredetû
kiütéses bõrbetegség terjedt el a dolgozók és a gondozottak között. Ez mindenkit nyug-
talanít. Elõzõ írásunk nyomán lapunk több olvasója is érdeklõdött a szerkesztõségben, és
kérték, hogy továbbra is kísérjük figyelemmel az eseményeket, míg az ügy megnyugtató-
an le nem zárul.
Mint megtudtam, átmeneti javulás után még mindig elõjönnek a tünetek, a kiütéses bõr-
betegség újra és újra felüti a fejét a dolgozók és a gondozottak között. Ezt mindeddig
nem tudták felszámolni. Most újabb vizsgálatok és kezelések után abban reménykednek,
hogy az újabb gyógymód végre eredményes lesz.
Ezzel kapcsolatban dr. Gömöri Gábor, az ÁNTSZ régiós igazgatóságának járványügyi
osztályvezetõje ígért hivatalos tájékoztatást, amit várhatóan lapunk jövõ heti számába
olvashatnak.

Hargitai Lajos

Eldózerolni a város központját?
Mint a nagy román diktátor, aki fél Bukarestet eldózeroltatta, hogy a palotáját megépít-
tesse. Ez volt az érzésünk, amikor a pénteki testületi ülésen a polgármester elõterjeszté-
sében Sárbogárd városközpontjának rekonstrukciós elképzeléseit ismertették. Lebonta-
ni a mûvelõdési központot, az okmányirodát és az óvodát, a helyükre úgy építeni, hogy a
terület nagyobb része a javaslattevõ cég tulajdonába kerüljön???
Munkahelyteremtésrõl nem esett szó, önfényezésrõl, a múlt emlékeinek eltörlésérõl
annál inkább…

Sárbogárd kisvárosi abszurdját olvashatják a 2—5. oldalakon.
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Megemelt tiszteletdíjak

A képviselõk, bizottsági tagok tiszteletdí-
jának, a polgármester illetményének illet-
ve az alpolgármesterek juttatásainak meg-
állapítása az elsõk közt szerepelt a város-
vezetõk napirendjén.
Juhász János: A köztisztviselõi illetmény-
alap 5 %-os emelése miatt tárgyalja ezt a
témát a testület, nem pedig a zsebek töm-
ködése miatt, ahogy azt egy nagy ívû újság-
író mondogatta. Szerintem korrekten, a
város anyagi lehetõségeihez megfelelõen
van megállapítva a szorzószám.
Dr. Szabadkai Tamás: Az illetményalap
emelkedése ránk nézve nem kötelezõ.
Dönthetünk úgy, hogy a szorzót lejjebb
visszük, és a jelenlegi tiszteletdíjat meg-
hagyjuk. A város jelenlegi helyzetében —
amikor az intézményeinket minimum szin-
ten mûködtetjük, a város fejlesztési hitelt
vesz fel, egyéb hitelei vannak — nem indo-
kolt ezt az emelést megtenni. Le is lehet
mondani a tiszteletdíjról. Sokan, sok eset-
ben ezt meg is tesszük, de így is van 29-40
% közteher, amit abban az esetben is meg
kell fizetni a városnak, ha valaki azt jóté-
kony célra használja fel.
Fülöp Sándor: Javaslom, szavazzunk ar-
ról, hogy ne emeljük a tiszteletdíjunkat.
Juhász: Hiányzás miatt az imént felszólalt
Fülöp Sándor tiszteletdíjából például
360.000 Ft-ot vontunk el tavaly, amit ezút-
tal is köszönünk neki. A csúcstartó dr.
Berzeviczy Gábor, aki 480.000 Ft-tal járult
hozzá a város mûködéséhez. A városnak
11 hónap alatt összesen 2.113.278 Ft-tal
kevesebbet kellett kifizetni képviselõi tisz-
teletdíjakra. Ez 9,51 %-os megtakarítást
jelent a városnak. Azt gondolom, jó az,
hogy 5 %-kal emeljük a tiszteletdíjakat; aki
pedig nem végzi azt a munkát, amire vállal-
kozott, attól elvonjuk, a törvényszabta
mértéknek megfelelõen. Ez nem fogja a
város költségvetését problematikus hely-
zet elé állítani.
Az emelést 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás
ellenében elfogadták.
A polgármester illetményét bruttó 521.800
Ft-ra emelték 9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás
arányban (a polgármester nem vett részt a
szavazásban érintettség okán).
Rigó László alpolgármester tiszteletdíja
bruttó 128.600 Ft-ra emelkedik, míg Rigó
László és Ferencz Kornél alpolgármeste-
rek költségátalánya 25.720 Ft-ra. Itt is ha-
sonló arányban voksolt a testület.

Költségvetés I. forduló

A 2008. évi költségvetés elsõ fordulójában
elfogadta a testület, hogy a közoktatási in-
tézményeknél a szükséges minimális lét-
szám és csoportszám figyelembevételével

kell tervezni a következõ tanévet. A lét-
számleépítésekkel kapcsolatos állami tá-
mogatást a forráshiány csökkentésére kell
fordítani. Be kell hajtani a hátralékokat,
valamint kellõ figyelmet kell fordítani
minden területen a pályázatokra. A roma
kisebbségi önkormányzatot idén 100.000
Ft átadott pénzeszközzel támogatnák. A
civil bizottság a verseny- és élsport költség-
vetési elõirányzatát az új szezon tagdíjaival
és nevezési díjaival csökkentve tervezné.
Juhász: Azt tûztük ki célul, hogy lehetõleg
az 50 millió Ft-ot ne haladja meg az ez évi
forráshiánya a városnak, hogy kezelhetõ
legyen a gazdálkodás.
Dr. Szabadkai: Úgy látom, hogy a költség-
vetési koncepció felett a döntés már az ülés
elõtt megszületett. A feladatokra, amiket
szolgáltatásként tudna nyújtani a lakói szá-
mára, keveset áldoz a város, viszont repre-
zentatív kiadásokra sokat költ. A város
24.600.000 Ft bevételre számíthat iparûzé-
si adóból. Más településeken, ahol a vállal-
kozók pontosan tudják az önkormányzat
szándékait, a fejlesztés irányait, jobban be
vannak vonva a város életébe, sokkal na-
gyobb az adófizetési hajlandóság. A város
vezetése nem tartja a hitelállományt túl-
zott mértékûnek a költségvetésben? Amit
tervez kötvénykibocsátással, fejlesztési hi-
tellel, rulírozó forráshiánnyal, az mintegy
150 milliós tétel.
Juhász: 3,5 %-kal csökken a kormány ja-
vaslatára az önkormányzatok támogatása.
Akkor mi járunk el helytelenül, hogy — a
szûkülõ források ellenére — az intézmé-
nyeinknek lehetõséget adunk, hogy a kor-
mány által tervezett 4,5 %-os inflációs
mértékkel emelhessék a mûködési kiadá-
saikat? Mi járunk el gonosz módon, vagy
esetleg a parlamenti egység, amely tovább
szigorítja az önkormányzatok gazdálkodá-
sának feltételeit részben azért, mert azok-
nál zömmel nem MSZP—SZDSZ-es
többség van? A kint lévõ adó behajtására
egy év nem fizetés után lehet lépéseket
tenni, amiket meg is fogunk tenni. Ha fej-
lesztési hitelt veszünk fel, az késõbbi éve-
ket terhel. A kötvényt azért bocsátottuk ki,
hogy a rulírozó hitelkeretünk csökkenté-
sére fordítsuk, és csak egy 50 millió Ft-os
hitelkeretet hagyunk. Én nem félek attól,
hogy eladósodunk.
Bártfai Antal: Korábban megszületett a
környezetvédelmi és fogyatékosügyi kon-
cepció, melyeknek a jövõre nézve költség-
kihatásai vannak. Ezeket nem látom be-
épülni a jelenlegi költségvetési elképzelé-
sekbe.
Juhász: Nincs benne, mert mindenre nem
jut, mint tudjuk.
Dr. Krupa Rozália: A költségvetési kon-
cepció szerint készítettük el a költségvetés
elsõ fordulóját. Nem úgy szólt a határozat,

hogy szerepeljen benne a két említett kon-
cepció.
Juhász: Ha ezt a költségvetést elkezdjük
felpuhítgatni, új elemeket teszünk bele
csak azért, mert jól hangzik a tévében, ak-
kor ez nem lesz tartható, az biztos.
Varga László: Ha a fogyatékossági kon-
cepciónak nem megfelelõen fogadjuk el a
költségvetést, törvényt sértünk, vagy nem
sértünk törvényt — szerintem ez volt a
kérdés lényege.
Dr. Krupa: Azt határozta meg a testület,
hogy évente, a költségvetés tárgyalása so-
rán, majd ha lesz rá helyzete, akkor figye-
lembe veszi a koncepciót.
Varga: Ilyen biztosan nincs beleírva, hogy
ha majd lesz rá pénzünk.
Dr. Krupa: A döntés nem olyan volt, hogy
forrást is biztosítunk hozzá, nem kötelezte
magát a testület.
A költségvetés elsõ fordulóját végül elfo-
gadta a többség.

Jöjjön valaki,
fogy az energia!

Az energiatakarékossági tervrõl is tanács-
koztak a képviselõk.
Nedoba Károly hangsúlyozta: Az óraállá-
sokat folyamatosan nyomon kell követni.
Etelvári Zoltán: Legyen felelõse a pazar-
lásnak. Egyik este például 19.45-kor égett
a villany az iskolában. Nem díszkivilágítás-
nál kell takarítani.
Bártfai: Hosszú távú koncepciót kellene
készíteni. Javasolnám távérzékelõk telepí-
tését, így ki lehetne küszöbölni az emberi
hibákat.
A hosszú távú koncepciót elfogadták,
szeptemberben térnek vissza a kérdéskör-
re.

Zserbószelet
a központban?

Egy KDOP-pályázat révén megújulhatna
a városközpont. Ennek részleteit ismer-
hették meg a képviselõk a sárbogárdi For-
rás Ipari Park képviselõi révén.
Farkas Norbert ügyvezetõ: A városháza
környékén lévõ tér kiváló adottságokkal
rendelkezik, megvan minden, ami az euró-
pai normák szerint egy településközpont-
hoz szükséges. Jelentõs pályázati támoga-
tás van idén a településközpontok fejlesz-
tésére. Lehetõség van arra is, hogy befek-
tetõi támogatás kerüljön a rendszerbe, ez-
által nagyobb beruházás valósulhat meg. A
pályázatban vannak kötelezõ elemek: a
polgármesteri hivatal felújítása, internetes
pont biztosítása, színházterem, kulturális
blokk, park kialakítása, a gépkocsiforga-
lom kizárása, parkolók kiépítése. Egy vál-
lalkozói ház kialakítására is sor kerülhet a
szolgáltatói, kereskedelmi kapacitások nö-
velése végett. Elképzelésünk szerint a be-
kerülési költség 800 millió Ft. Ebbõl 640
millió Ft pályázati támogatást tudunk le-
hívni, az önerõ mértéke 160 millió Ft. A
beruházás révén 10-15 új kereskedelmi és

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület január 18-ai nyílt ülésérõl —

Folytatás a következõ oldalon�
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szolgáltató vállalkozás megjelenésére le-
het számítani, legalább 20-25 új munka-
helyre, illetve növekvõ önkormányzati va-
gyonra.
Pálné Perger Veronika építésztervezõ: Mi
kaptuk a megbízást, hogy az Önök fõteré-
nek újjávarázsolását megtervezhessük. Ha
van egy szép központi magja egy település-
nek, az a lakosokra is kedvezõ hatással van,
és komoly vonzása lesz. A hõsi temetõt és
az emlékmûegyüttes mindenképpen rend-
be kellene tenni egy kicsit. A tér másik ré-
szén, a kultúrház és az okmányiroda le-
bontásával keletkezik egy üres terület,
amin lehet garázdálkodni. A kisebbik ré-
sze maradna meg az önkormányzat tulaj-
donában, a többi része pedig magánberu-
házásban valósulna meg. A polgármesteri
hivatalhoz közelebbi részen kerülne kiala-
kításra színházterem, elõadóterem, nyug-
díjasklub, videotéka stb., a többi részében
pedig üzletek, szolgáltatóegységek kap-
hatnának helyet. Emeletes, nagyobb épü-
letekkel körbezárt tér keletkezne itt. (Az
öcsém, amikor meglátta a Bogárdi TV-ben,
a testületi közvetítésben az épületek terveit,
meglepve ezt kérdezte: „Mi az, zserbó?”
Szerk.) A platánfasorhoz nem nyúlnánk, a
fõtéren szökõkút és bozótsor lenne, eköré
lehetne szervezni a különbözõ rendezvé-
nyeket. A téren a település egy kicsit össze-
kovácsolódhatna. A temetõben szovjet ka-
tonák nyugszanak, õket békében hagyjuk,
viszont örökzöldekkel célszerû lenne beül-
tetni a sírokat. A középsõ részt kellene át-
gondolni, jó lenne a köveket máshova he-
lyezni, és akár egy virágosabb területet,
vagy virágórát kialakítani, vagy az emlék-
mûtáblákat egységesebb formába önteni.
A gépkocsiforgalmat kizárnánk a térrõl. A
volt óvoda lebontásával nyerünk egy na-
gyobb szabad teret, ahol parkolókat lehet
kialakítani. A színházterem többfunkciós
lehetne, sõt, egy mobil fallal ketté is lehet-
ne osztani. Be lehetne hozni ide akár ban-
kot, orvosi rendelõket, mellé patikát.

Paraméterek,
szegmensek, definíció

Sinka Attila: A magánszféra mekkora ter-
jedelmet kap majd a projektben? A tájé-
koztatóból az tûnt ki számomra, hogy 80
millió Ft-ért a magánbefektetõ egy értékes
területhez jutna hozzá, amin a pályázati
összegbõl valósul meg az õ számára is a
szolgáltatóház. Vagy azon felül kívánja ezt
megépíteni?
Farkas Norbert: Ezek a paraméterek
annyira még nincsenek definiálva. Lesz
egy vállalkozói szegmense a beruházás-
nak, amit a vállalkozó fog megépíteni, és
lesz egy önkormányzati szegmense, amit
az önkormányzat fog megépíteni. A lát-
ványterv ezt a kettõt együtt tartalmazza.
Sinka: A 800 milliós összköltség mindent
takar?
Juhász: Oda van írva, hogy vállalkozói be-
ruházásban épül a szolgáltatóház. Meg-

vesz 80 millióért egy területet, amin õ épít,
a pályázati pénz ettõl teljesen független.
Nedoba: Hány fõs lenne a parkoló és a
színházterem?
Pálné: 50-60 parkolóhely lenne, tehát ke-
vesebb, mint jelenleg. A színház kb. 200 fõs
befogadóképességû. Több is lehet, de úgy
kaptuk az információt, hogy annál többre
nincs szükség.

Szemüvegek, nézõpontok

Dr. Szabadkai: Egy sárbogárdi szemüve-
gével ez az elképzelés szerintem egy kicsit
másképp néz ki, mint ahogy azt az Önök
terve tartalmazza. A parkolóhelyek száma
Sárbogárd belvárosában folyamatos prob-
lémát jelent, a jelenlegi is kevés. Az em-
lékmûegyüttes és a hõsi temetõ nagyon ko-
moly problémaforrás — ahhoz hozzájáru-
lásokat kell beszerezni, ami nem egyszerû.
A város megvalósított egy emlékmû-
együttest, amit évrõl évre csinosítgatott.
Ahelyett egy teljesen más koncepciót nem
egyszerû elfogadtatni az itt élõ sárbogárdi-
akkal.
Pálné: Talán másképp kellene elrendezni
a meglévõ köveket, egy pici rendszert vinni
az egészbe.
Dr. Szabadkai: A másik problémám a be-
ruházás nagyságrendjével van. Gondol-
kozhatnánk jóval kisebb összegeken is.
Véleményem szerint nem feltétlenül kell
újat építeni, hanem a meglévõ épületek-
nek egy egységesebb külcsínt kellene adni,
modernebb tartalommal. Gondoljuk át,
nem valósítható-e meg, hogy a városköz-
pont és a vasútállomásnál lévõ önkor-
mányzati terület felújítását összekössük.
Bódai: A hivatal felújítása mibõl állna?
Farkas Norbert: A két kötelezõ elem az
energetikai korszerûsítés és az akadály-
mentesítés. Ettõl kezdve a képviselõkön
vagy a helyieken múlik, hogy meddig me-
gyünk el.
Bódai: A díszterem mögött a kerítést fel le-
hetne újítani, illetve parkosítani, esetleg
ott kialakítani egy parkolót.
Farkas: Elméletileg megoldható, de ezzel
a területtel nem foglalkoztunk.
Bódai: A régi tanácsháza épületének fel-
újítása is szükséges lenne. Ott a régi hús-
üzem, ami magántulajdon, illetve mögötte
egy terület, ahova templom épülne. Amit
oda szeretnének megvalósítani, azt esetleg
egy komplexum alá lehetne vonni.
Farkas: Ha van rá igény, akkor lehet rajta
gondolkodni, nem látom akadályát, meg
kell beszélni. Amit Ön mond, az növeli a
beruházás költségeit, amit a másik képvi-
selõ úr mondott, az csökkentené.

Puccos fõtér helyett …

Etelvári: Engem nem fogott meg az Ön
terve, ötlettelennek tartom az egészet.
Úgy látom, hogy a sárbogárdi szokásokat
nem tetszettek figyelembe venni. A város
egyik legértékesebb telkébõl, az óvodából
parkolót csinálni? Nagyon drága elhelye-
zése ez az autóknak. Elõször is ki kellene

kérni a lakossági véleményét és beleegye-
zését.
Bártfai: A gépkocsik elhelyezése mennyi-
re illeszkedik az európai követelmények-
hez? Nem látom az Önök által bemutatott
lehetõségben a tömegközlekedés kapcso-
latát. Nem feltétlenül ez az akcióterület
kerülhet csak sorra. Vannak itt más beru-
házási elképzelések is, amiket be lehetne
vonni ebbe a pályázatba. A régi tanácsháza
épületében kiállítóhely lesz, ami feltehetõ-
en megalapozza a város múzeumát. Ré-
gebben volt egy olyan elképzelése az ön-
kormányzatnak, hogy nemcsak Sárbogárd
központját kívánja fejleszteni, hanem a
városrészek központjait is.
Fülöp: Picit merész elképzelés, de nem
mondanám, hogy rossz. Én is azt mondom,
hogy ne csak ezt a kis központot kezdjük el
vizsgálni, hanem nézzünk jobban körül.
Bártfai: A temetõ és a kulturális rendezvé-
nyek viszonyát kellene jól elhatárolni.
Ferencz Kornél: A forgalom szempontjá-
ból a körforgalmat nem javasolnám meg-
szüntetni.
Juhász: Az egyes képviselõk szájából en-
nek az ötletnek a szétverésére irányuló öt-
leteket megértettem, de semmi gond. A
Szegletkõ Kft.-nek az írásbeli javaslatait,
elképzeléseit szeretettel várom, meg gon-
dolom a testület többi tagja is.
Ferencz: Mind a két tervet nézzük meg.
Etelvári: Tökéletesen egyetértek.
Horváth Tibor: Az ipari park vezetõi miért
nem inkább azon fáradoznak, hogy mun-
kahelyet hozzanak ide? Azzal kellene tö-
rõdniük, nem a városközponttal. Hiába
van itt akármilyen fõtér, ha éhen halnak az
emberek Sárbogárdon. Munkahelyet nem
teremtenek, csak gazt termelnek.
Dr. Krupa: A Forrás Ipari Park tulajdono-
sa 75 %-ban Sárbogárd önkormányzata.
Tehát saját maga felé irányult a kérdés.
A városközpont fejlesztésérõl a február
8-ai ülésen tárgyalnak újra.

Környezetvédelmi
kérdések

A város környezetvédelmi helyzetérõl,
környezeti állapotáról szóló napirend ap-
ropóján Bártfai a következõket kérdezte:
Sárbogárd területén fákat kell telepítenie
annak, aki parkolót alakít ki, viszont azt
már nem vizsgálja senki, hogy azok a fák
életben vannak-e. Van-e ráhatásunk erre?
Az elõterjesztésben szerepel, hogy az ille-
gális hulladék mennyisége csökkent az elõ-
zõ idõszakhoz képest. Ez milyen véle-
ményt tükröz? A természetvédelmi köte-
lezettségeink között szerepel-e a Bolond-
vár mint természetvédelmi terület?

Tüdõgondozó
rendelõknek

Házi- és gyermekorvosi rendelõk kialakí-
tása céljából kezdeményezik a volt tüdõ-
gondozó épületének térítésmentes önkor-

Folytatás az elõzõ oldalról�

Folytatás a következõ oldalon�
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mányzati tulajdonba adását a megyénél — határoztak
a városatyák.

Nyugalmi övezet

Lakó—pihenõövezetté nyilvánították a Kazinczy és
Kölcsey utcát. Kijelölt várakozóhelynek az 5468/37
hrsz-ú közparkolót jelölték ki.

Bejelentések

Varga: A László és Jókai utcai buszmegállók ügyében
van-e már az Alba Volánnak állásfoglalása?
Szõnyegi Lajos: Ha az önkormányzat 1 km-en belül
helyezi át a mostanit másik helyre saját költségén, ak-
kor ott állnak meg a buszok, de újat nem lehet kihe-
lyezni.
Rigó: Három közvilágítási lámpa nem mûködik Rét-
szilason. A 63-as út állapota szörnyû, fõleg most, a fa-
gyok után. Elõttem egy 10 m-es szakaszon egy kb. 10
cm-es süllyedés van, ami a nyárra még mélyebb lesz.
Dr. Szabadkai: A posta elõtti útfelújítást gyatra minõ-
ségûnek tartom, jelezzük az illetékesnek. A szomszé-
dos kistérségben lévõ településen gyalázatos, ami csa-
tornázás címén zajlik. A Mátyás király utca tinódi vé-
gével kapcsolatban ismét panaszkodtak a lakók. A
vasútnál egy kisebb tó alakult ki az úton. Nem önkor-
mányzati terület, de azért egy jelzéssel élhetünk. Sze-
retnék mindenkit figyelmeztetni, hogy január 31-éig a
vagyonnyilatkozatokat le kell adni.
Etelvári: Az Attila utcában a fekvõrendõrnél megáll a
víz. Az OTP mögött lakók kérik, hogy oda egy lámpát
tegyen az önkormányzat, mert nem lehet bemenni. A
postánál megforduló autók tönkretették a bejáratot,
térdig érõ víz van. Többen kérdezték, mikor lehet rá-
kötni a szélessávú rendszerre. A gáz fûtõértékével
megint probléma volt.
Bártfai: Sárbogárd területén az egykori közkutak tu-
lajdonjoga kit illet? Szeretnék az ott lakók, ha a Né-
meth Lajos köz egy kis figyelmet kapna. Egy korábbi
határozat rendelkezik arról, hogy civil szociális kerek-
asztalt kell létrehozni. Ez formálisan meg is történt,
mi az oka, hogy ez a továbbiakban nem mûködik?
Horváth: Egyik ismerõsöm megállított, hogy van egy
többszörösen fogyatékos gyereke, és úgy tudta, hogy
ilyen esetben nem kell súlyadót fizetni, mégis meg-
kapta az önkormányzattól a számlát. Kaptam egy név-
telen telefont, hogy részt vettem-e a díszteremben a
halotti toron. Nem tudtam válaszolni. Rigó László
képviselõtársam érdekében megkérdezem a polgár-
mester urat, hogy volt-e ilyen. Az a szóbeszéd járta a
városban, hogy az édesanyja temetését itt tartották
meg a díszteremben.
Juhász: Itt biztos nem tartottak semmi ilyet.
Gábris István: Rengeteg a kátyú városszerte, fõleg a
Tisza, Miklós, Vezér, Munkácsi utcában. A széles-
sávot egy kicsit propagálni kéne, mert nem tudják az
emberek. Úgy tudom, ha nem lesz bizonyos számú rá-
kötés, akkor vissza kell fizetnünk a támogatást.
Hatósági osztályvezetõ: A szociális kerekasztalnak
évente legalább egy alkalommal üléseznie kell, nem
feledkeztünk meg róla.
Dr. Krupa: A gépjármûadónál tavaly nem volt sem-
miféle mentesség, ezért azt be kell fizetni. 2008. janu-
ár 1-jétõl módosította az országgyûlés a törvényt,
most került be egyfajta mentesség a fogyatékkal élõk
javára, de szabályozva van, hogy pontosan kinek.

Gyõrfi Erzsébet, Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

A múlt pénteki sárbogárdi tes-
tületi ülést nagy titkolózás
elõzte meg. Még a képviselõk is
csak részinformációkat kaptak
egy héttel a testületi ülés elõtt
a Sárbogárd városközpontjá-
nak rekonstrukciós pályázatá-
val kapcsolatos tervekrõl. A
polgármesterék az ellenvéle-
ményektõl még saját csapatu-
kon belül is tartottak. Erre —
mint késõbb beigazolódott —
volt is okuk bõven.

Már a bizottsági üléseken parázs vi-
ták voltak. A polgármester eddig
mindig egységesen szavazó frakciója
most fellázadt. A vezér és tanácsadói
által nagy hirtelen kisütött, félig
nyersen feltálalt békát, úgy látszik,
már nem volt hajlandó önként, dalol-
va lenyelni a „csipet csapat”. Most
nem használt a fenyegetés, zsarolás
sem. Még a legodaadóbb famulusok
is félelemmel vegyes undorral, kény-
szervigyorral az arcukon csócsálták a
körítésnek feltálalt maszlagot.
Mi, mezei polgárok eleinte nem ér-
tettük, miért próbálja még az ülés
elõtt is gyõzködni a polgármester
Horváth Tibit meg a többieket. Az-
tán amikor egy ismeretlen hölgy az
IPD Europe Kft. képviseletében elõ-
adta vetített képes, nagyszabású el-
képzeléseit „Sárbogárd városköz-
pont értékmegõrzõ rehabilitációjá-
ról” egy európai uniós pályázattal
kapcsolatban, csak döbbenten kap-
kodtuk mi is a fejünket. Hinni se igen
akartuk, amit ott elõadtak. Az el-
mondottak ugyanis köszönõviszony-
ban sem voltak a pályázati céllal. A
pályázat értékmegõrzõ rehabilitációt
céloz meg, ezzel szemben az IPD
Europe Kft. megvalósítási tervezete
már elsõ látásra is sokkal inkább
értékvesztõ városrombolást jelente-
ne.
A tervben ugyanis az szerepel, hogy
városunk megszépülése érdekében a
József Attila Mûvelõdési Központot,
az okmányirodát, valamint a közel-
múltban bezárt óvoda épületét
eldózerolnák. A felszabadult terület
nagy részét megkapná az IPD Eu-
rope Kft., ahol építenének egy szol-
gáltatóházat maguknak, amit termé-
szetesen õk mûködtetnének.
A lerombolt mûvelõdési központ he-
lyett — mint a vitából kiderült — egy
jóval kisebb, mûvelõdési és egyéb cé-
lokat korlátozottan szolgáló, zserbó-
szeletre hajazó, többszintes, lapos te-
tõs épületet húznának fel. Ebben egy
mindössze 200 fõ befogadására al-
kalmas konferenciaterem létesülne a
jelenlegi 350 fõs helyett. De ebbe

még beleálmodtak orvosi rendelõk-
tõl, patikától kezdve sok minden
mást is. Látni lehetett, hogy ez egy
olyan zserbószelet, amibõl a „kismó-
kus” elõre kieszegeti a diót, nekünk
meg marad a tészta.
A térrõl a forgalmat kizárnák, meg-
szüntetnék a 80 gépkocsi befogadá-
sára alkalmas parkolót, helyette az
óvoda és két szomszédos magánház
épületének eldózerolásával létesíte-
nének egy mintegy 50-60 gépkocsi
befogadására alkalmas parkolót. Ja-
vasolják az emlékmûegyüttes terüle-
tének rendezését is. Az elõadó hölgy-
nek az ezredfordulón létesült millen-
niumi emlékmûegyüttes sem elég jó.
Legszívesebben azt is felszámolná a
tömegsírokkal együtt, de legalábbis
az ott látható köveket az õ ízlése sze-
rint átrendezné. Mintha egy marsla-
kó érkezett volna a Föld nevû bolygó-
ra, és az itt élõ „barbároknak” mon-
daná meg a szakértett okosságot.
No, de most beszéljünk a pénzrõl. Az
elõterjesztõk azt remélik, hogy ha a
pályázatot sikerül megnyerni az õ ál-
dásos lobbytevékenységüknek kö-
szönhetõen, Sárbogárdnak 640 mil-
lió Ft üti majd a markát. Ehhez már
„csak” 160 millió Ft önrész szüksé-
ges. Ez semmiség! Úgy gondolja az
IPD Europe Kft., hogy ha az el-
dózerolt mûvelõdési központ terüle-
tét megkapja, az önrész felét õk kifi-
zetik. A másik 80 millióra pedig az
önkormányzat hosszú lejáratú hitelt
venne föl. (Ne feledkezzünk meg ar-
ról, hogy a mûvelõdési központnál
kisebb HEMO épületét lerobbant ál-
lapotában, kevésbé frekventált he-
lyen értékbecsléssel 100 millió Ft fö-
lötti összeggel hirdette meg az ön-
kormányzat eladásra.)
Ha egyenleget vonunk, mindenkép-
pen óriási értékvesztést szenved el
Sárbogárd városa, ha ezt az ajánlatot
elfogadja, és persze igen nagy nyere-
séggel jönne ki az üzletbõl az IPD
Europe Kft., akár lebontja, akár a sa-
ját céljaira alakítja át a szinte aján-
dékba kapott területet.
Sárbogárd városának jelenleg van
egy funkcionálisan jó állapotban lé-
võ, részben felújított, részben felújí-
tásra szoruló, 1.350 négyzetméteres
alapterületû mûvelõdési központja,
korszerû okmányirodája, egy sokféle
célra alkalmas, viszonylag jó állapotú
óvodaépülete és egy 80 autós parko-
lója.
A fent vázolt terv esetleges megvaló-
sulása után eltûnik az óvoda, a mûve-
lõdési központ és az okmányiroda, a
térrõl a 80 kocsis parkoló, az em-

Eldózerolni
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lékmûegyüttest meg átalakítják, vagy úri
kedvük szerint likvidálják.
És mi épülne helyette? Egy idegen magán-
cégnek egy üzletház a mûvelõdési központ
helyén, ami már nem a városé, hanem az
IPD Europe Kft. tulajdona. Talán ez lesz a
McDonald’s falatozó és újabb bazáráru-
ház Bogárdon? A szemek kiszúrása céljá-
ból épül egy 200 fõs konferenciaterem is,
amely mellett néhány kisebb helyiség szol-
gálna közösségi célokra. Mindez mintegy
polgármesteri, jegyzõi ellenõrzés alá he-
lyezve, a polgármesteri hivatalhoz csatol-
va. Kerül, amibe kerül, de központosítani
kell! Közvetlen önkormányzati felügyelet
alá kell vonni a mûvelõdési központban
mûködõ összes civil mozgalmat, hogy csak
olyan létezhessen ott önkormányzati tá-
mogatással, ingyen helyiséggel korrumpál-
va, ami a polgármesteri hivatali hatalom
elképzeléseivel nem ellenkezik, és nem
terjeszt velük szemben megnyilatkozó lá-
zító civil gondolatokat.
A József Attila Mûvelõdési Központot
1964-ben adták át. Annak az építése 60
millió Ft-ba került. Akkor a közalkalma-
zotti fizetés 1.200 Ft volt. Ebben az idõben
a Dunántúl kisvárosaiban sehol nem volt
még egy ilyen korszerû, jól megépített,
színházi és közösségi célokra egyaránt a
legmagasabb elvárásoknak is megfelelõ
kulturális intézmény. A színpad, a színházi
gépezetek alkalmassá tették arra, hogy itt

Magyarország legjobb színházai elõadáso-
kat tartsanak. Szakmai lehetõségeiben
máig korszerû, és az épület is jó állapotú. A
városban ez az egyetlen hely, ahol a térségi
szereppel mûködõ gyermekszínház, kultu-
rális bemutatók mellett a gimnázium, az
általános iskola, zeneiskola meg tudja tar-
tani rendezvényeit, ahol lehet nagy létszá-
mú közgyûléseket, szakmai, közéleti, poli-
tikai programokat, tanfolyamokat stb. tar-
tani. Kamaraterme, klubhelyiségei egész
héten minden nap tele vannak. Sárbogárd-
nak tehát nem kevesebb, hanem inkább
több helyiség kellene közösségi célokra.
Már a 80-as években készültek tervek a
mûvelõdési központ bõvítésére tetõtér-
beépítéssel, emeletráépítéssel. Azokat a
terveket kellene inkább elõvenni, az eze-
ken dolgozó szakembereket megkérdezni,
és ha már van rá lehetõség, korszerûsíteni,
felújítani a meglévõt, és nem lerombolni
azt, aminek a felújítására éppen a közel-
múltban áldoztak pénzt.
Ha ma kellene megépíteni ezt az épületet,
a mostani építészeti elõírások mellett egy-
milliárd, ha betakarná.
Csábító persze az a 640 millió.
— Megszédültek tõle, mint kisgyerek az
ablakba tett Mikulás-csomagtól — mond-
ta nagyon találóan egy polgár, akivel errõl
ejtettünk szót a napokban.
De ez nem egy Mikulás-csomag! Komoly
feltételei vannak a sikernek, és a Közép-
dunántúli Régió három megyéjében sok

kisváros pályázik rá. Na, és — erre az át-
gondolatlan, hebehurgyán összecsapott, a
közmegegyezést nélkülözõ sárbogárdi
tervre tekintve — sokan vannak más kisvá-
rosok, akik a nyerésre inkább méltók.
Azoknak van esélyük e pályázaton, akik
évek óta tudják, hogy mit akarnak, netán
rég elkészültek az integrált városfejlesztési
stratégiai terveikkel, ahol polgárok, civil
szervezetek, vállalkozók az önkormány-
zattal összefogva valóságos fejlesztési, re-
habilitációs pályázatot készítettek. Olya-
noknak van esélyük, akik nálunk sokkal in-
kább tudják, hogy mit akarnak, mert nem
elhallgattatják, hanem meghallgatják a
polgárokat, és kíváncsiak a véleményükre
még akkor is, ha az különbözik a polgár-
mester, jegyzõ elképzelésétõl.

A bírálóbizottságban sem hülyék ülnek, és
aligha lehet õket egy szép mosollyal leke-
nyerezni. Bizonyára képesek arra, hogy
megkülönböztessék a csak a pénzre, rövid
távú haszonra hajtó pályázókat azoktól,
akik valóban a városukért tesznek, akik
nem akarják a Kommunista Internacioná-
lé jelszavával „a múltat végképp eltörölni”,
hanem településük igazi értékeire, hagyo-
mányaira építve tervezik a jövõt.

Jobb lenne, ha Sárbogárd is így kezdené,
akkor talán lenne esély egy élhetõ városra
és arra, hogy ilyen pályázaton nyerni lehes-
sen.

Hargitai Lajos

Szalai Csaba, a pénzügyi ellen-
õrzõ bizottság elnöke tájékoz-
tatót adott az egyesület anyagi
helyzetérõl. Enczi József elis-
meréssel szólt a polgárõrség se-
gítõ munkájáról. Mint elmond-
ta, nélkülük sokkal több bûn-
cselekmény történne, és sokkal
nehezebb lenne a megtörtént
bûncselekmények felderítése.
Cseh István elismerõen nyilat-
kozott az alapi polgárõrök

munkájáról. Hangsúlyozta, hogy
ezt a feladatot mindenki társadalmi
munkában, önként látja el, azért el-
ismerést nem várva. Hozzászólása
után Szalai Csaba alapi polgárõr-
nek lelkiismeretes munkája elisme-
réseként tárgyjutalmat adott át.
A gyûlés hivatalos része után a
megjelentek közös vacsorán, be-
szélgetéssel töltötték el az idõt.

Hargitai Lajos

Polgárõrgyûlés Alapon

a városközpontot?
Folytatás az elõzõ oldalról�
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A kultúra napja Miklóson

A különbözõ nemzetek himnuszaival
és szépkiejtési versennyel ünnepel-

ték Sárszentmiklóson, az iskolában a ma-
gyar kultúra napját és a Himnusz szüle-
tésnapját kedden. Január 22-én ugyanis
éppen 185 éve annak, hogy Kölcsey Ferenc
megalkotta nemzeti imánkat.

Elõször a klubban gyûltek össze diákok és
tanárok, hogy megismerjék más népek dal-
lamait a zeneiskola tanulói és Jákob Zol-
tán közremûködésével, aki mindegyikhez
néhány gondolatot is szõtt érdekességkép-
pen.

A spanyolok 18. századi „királyi indulóját”
Varga Júlia tolmácsolta klarinéton. A
Marcha Realt egykori trombitajelekbõl ál-
lították össze, és szövegét hivatalosan nem
éneklik.
Az 1878-ban született izraeli himnusz a
„Remény” címet viseli, hiszen a zsidó nép
abbéli vágyát fejezi ki, hogy egy napon
visszatérhet õsei földjére. Ezt Kiss Judit
játszotta furulyán.
A 8. századból származik a japánok „Kimi
ga jo” (Császárunk uralkodása) címû him-
nusza, melynek különleges hangzásvilágát

Fekete Petra Babett gitáron, Kellner Mik-
lós cintányéron, Bús László triangulumon,
Juhász Fanni pedig faütõn adta elõ.
Az angolok „Isten óvd a királynõt” kezde-
tû himnusza a legrégebbiek közé tartozik
Európában. E darab Hedegûs Judit klari-
nétjából csendült fel.
Lengyelországban jeles alkalmakkor a
Domdrowski-indulót fújják, amit most
Stefán Judit mutatott be zongorán, Juhász
Fanni és Freschli Barnabás furulyakísére-
tével.
A sort az olasz honfi dal zárta Szummer
Ádám (trombita) és Mezõ Bálint (gitár)
elõadásában. A szerzemény a 19. század
szabadságmozgalmainak idején született.
A zenés mûsort követõen a diákok tanára-
ik vezetésével külön termekbe vonultak,
ahol a szépkiejtési verseny keretében felol-
vastak egymásnak néhány sort kedvenc
könyvükbõl.

Hargitai Kiss Virág

Újra megyebajnok a Szilas KC!
A mezõszilasi Németh László Általános Iskola kézilabdásaira
épülõ Szilas KC 2008-ban is megnyerte a Fejér megyei Adidas
Gyermekbajnokságot, s készül a régiódöntõre.

Eredmények:

Az eddigi csúcstól eggyel elmaradva — 8 kihagyott hétméteressel
— tettük izgalmassá a mérkõzést.

Szilas KC—Dunaújváros Városi Sportiskola 15:14

Gól: Schneider (2), Raffael A. (2), Csendes (2), Takács (1/1),
Bozsovics (6/1), Somogyi (1), Káldi (1).

PIHENÉS NÉLKÜL, DE TÖRETLEN AKARATTAL
HOZTUK A PAPÍRFORMÁT

Szilas KC—Cornexi A 16:11

Gól: Jakab (1), Schneider (1), Raffael A. (3), Csendes (2), Bo-
zsovics (8/5), Schmidt (1).

AZ EDDIG KEVESEBB JÁTÉKLEHETÕSÉGET KAPÓ
JÁTÉKOSAINK ÉLVEZETES JÁTÉKOT MUTATTAK BE

Szilas KC—Cornexi B 26:8

Gól: Zádori (3), Csendes (2), Takács (4/1), Raffael B. (4), Káldi
(6), Schmidt (7/1). A csapat edzõje: Zámbó Tibor.

FRISSÉBEN EGY TORNAGYÕZELEM SEREGÉLYESEN
AZ ALBA HANDBALL-KUPÁN

A tartalékos Szilas KC a pénteki gyõzelmek után vasárnap is foly-
tatta jó szereplését az eggyel idõsebb korosztályban. Meggyõzõ
játékkal — edzõjét is nélkülözve — lett tornagyõztes.
Végeredmény: 1. Szilas KC, 2. Bakonycsernye, 3. Rácalmás, 4.
Soponya. Nagy Éva a legjobb kapus címet is kiérdemelte.

NLÁI
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„A szeretet
az élet”

A Sárszentágotai Általános Iskola pedagógusa, Varga
Lászlóné aranydiplomát vehetett át. Terike néni telepü-
lésünk egyik legelismertebb tanító nénije volt. A szülõk,
diákok szeretettel beszélnek munkájáról. Kedvességé-
vel, emberségével, közvetlenségével elérte azt, ami csak
a legkiemelkedõbb pedagógusoknak sikerül, diákjai úgy
szerették, hogy sírva mentek haza, amikor megtudták,
hogy a szeretett tanító néni a következõ tanévben másik
osztályt tanít. Õ nemcsak a gyerekek nyelvén értett, ta-
nítványai szüleivel is jó kapcsolatot tudott kialakítani.
Emiatt mindig bizalommal fordultak hozzá. Örülök, hogy
én is a diákjai közé tartozhattam, majd kollégája lehet-
tem egy olyan embernek, aki türelmével, nyugalmával,
kitartásával mindig oldott, derûs légkört tudott környe-
zetének nyújtani. Kívánok mindenkinek olyan szerény,
nagy tudású, jó szándékú, segítõkész kollégát, mint
amilyen Varga Lászlóné Terike néni. Õt kértem, mesél-
jen életérõl, pályájáról.

1956-ban érettségiztem Székesfehérváron, a Vasvári Pál Tanító-
képzõben. Utána Sárszentágotára helyeztek. Az elsõ évben a má-
sodik osztályt kaptam meg. 1957-ben tettem le a képesítõ vizsgát,
akkor vehettem át a tanítói oklevelet is. Ettõl kezdve 27 éven át
elsõ osztályt kaptam.
Csodálatos évek voltak, pedig az osztályösszevonások elérték
Ágotát is. Volt, amikor 1—3. osztályt kaptam, tehát az elsõsök az
enyémek voltak. Késõbb már lehetõség nyílt a kis, késõbb a nagy
felmenõ rendszerû tanításra is. Azok az évek is szépek voltak, hisz
a pici gyerekeket két, illetve négy éven taníthattam, így láttam, ho-
gyan fejlõdnek a kezem alatt. Beindult közben az orosz nyelv taní-
tása is; két évig azt is vállaltam, míg nem kapott az iskolánk nyelv-
szakos tanárt.
Több képesítés nélküli nevelõ is dolgozott az iskolánkban, azokat
is patronáltam. Ha tanulmányi szabadságra mentek, helyettesí-
tettem õket délutáni mûszakban.
Azt hiszem, a szülõk is megszerettek Ágotán, mert egy-egy év vé-
gén szép búcsúztatókat rendeztek.
Voltak fiatal pedagógusok, akik fõiskolai tanulmányaik során
hozzám jöttek hospitálni és gyakorlóoktatást végezni.
Voltam két évig igazgatóhelyettes, de azt soha nem éreztem rám
szabott munkának, ezért inkább „lementem” a kis elsõseimhez
dolgozni.
Nyugdíjba vonulásomig voltam munkaközösség-vezetõ, szakszer-
vezeti titkár. Aktívan részt vettem az úttörõmunkában is. Rajve-
zetõként elismerésül kaptam sokféle kitüntetést:
mozgalmi munkámért 1980-ban az Úttörõ Szövetség Országos
Elnökségének dicsérõ oklevelét, oktatási munkámért 1975-ben
az Oktatási Minisztérium dicsérõ oklevelét, majd 1986-ban a
„Kiváló Munkáért” kitüntetést.
Nyugdíjba vonulásom alkalmából az ágotai önkormányzattól
1993-ban a „Hûséges Munkáért” elismerõ oklevelet, és ebben az
évben az oktatási minisztertõl a Pedagógiai Szolgálati Emlékér-
met kaptam.
Amikor Ágotára helyeztek 18-19 évesen, rögtön megtaláltam a
korban hozzám illõ fiatalokat, és próbáltam közéjük vegyülni.
Együtt színielõadásokat, fellépéseket szerveztünk. 1957-ben a
megalakult KISZ titkára lettem.
Az utolsó elsõ osztályommal 1993-ban ültettünk a kisiskola udva-
rában fenyõfákat. Azok azóta szép nagyra megnõttek, mint az én
akkori tanítványaim, akik azóta felnõtt emberek lettek. S ha arra
járok néha, gondolatban megsimogatom õket, mert ülésrend sze-
rint ültettük, és emlékszem még rájuk.

Kurjáné Tóbel Mária igazgatóhelyettes

Utánpótlás
Múlt héten a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában
rendezték meg az utánpótlás gyermekcsapatok bajnokságát. Dél-
elõtt Nagylók, Mezõfalva, Sárbogárd, Sárszentmiklós, délután
Sárbogárd, Sárszentmiklós, Enying, Mezõfalva csapatai játszot-
tak.

/H/
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság

A XIII. forduló eredményei:

BB–Truck SE–Pusztaegresi Fiúk
1:3 (1:2)

Vezette: Tóth I. BB–Truck: Meilinger, Dobrovoczki,
Balázs, Zobák, Zádori. Csere: Bognár, Gilicze, Ko-
vács, Pálinkás. P. egres: Ellenbruck, Magyarosi,
Egyed, Kolonics, Fodor. Csere: Batári, Bihar, Ma-
gyar. Kezdeti tapogatózás után a csapatok próbál-
ták egymás kapuját bevenni, mely nehézkesen sike-
rült. Fodor került helyzetbe, de Meilinger hárított. A
másik oldalon Pálinkás lövése alig ment kapu mellé.
Batári cselek után lõtte kapura a labdát, amely cen-
timéterekkel mellészállt. Zobák lövését védte
Ellenbruck. Végül Bihar megszerezte csapatának a
vezetést. Nem sokáig örülhettek a vezetésnek, mert
Zobák egyenlített. Fodor váratlanul, mintegy 18
m-rõl lövésre szánta el magát, a labda a kapuban kö-
tött ki. Fokozódott az iram a második félidõben,
Zobák, majd Balázs lövését hárította nem kis sze-
rencsével Ellenbruck. Meilinger nagyot védett, mert
Fodor 100 %-os helyzetben hibázott, Kolonics ismé-
telt. Zobák lövését Ellenbruck hárította. Fodor kapu-
fát lõtt. Kolonics beállította a végeredményt. Pálin-
kás próbálkozott még szépítéssel, de hiába. Jó tak-
tikát választott a P. egres, mert Batári mindenhová
elkísérte Zobákot, ezzel kihúzták a BB–Truck mé-
regfogát. Góllövõk: Zobák, illetve Bihar, Fodor,
Kolonics.

Twister–DKS 3:3 (1:0)
Vezette: Szakács I. Twister: Bognár I., Tóth A., Ba-
logh, Szabó L., Budai. Csere: Bognár T., Szabó M.
DKS: Suplicz, Kelemen, Strausz, Domján, Somogy-
vári. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában
január 24-én 9.00-kor láthatják. Góllövõk: Bognár
T., Budai 2, illetve Domján 2, Strausz.

Haladás–Big Daddy Laca bisztró
5:5 (4:1)

Vezette: Tóth I. Haladás: Géczi, Szántó K., Balogh,
Lakatos, Varga. Csere: Kis Szabó, Krajczár, Szalai,
Szántó Zs. Laca bisztró: Bereczk, Kovács, Huszár
T., Huszár L., Bereczki. Csere: Kiss, Radó, Schmidt,
Sereg, Tóth Z. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
adásában január 24-én 9.00-kor láthatják. Góllövõk:
Lakatos 2, Balogh, Szalai, Szántó Zs., illetve Be-
reczki, Kovács 2, Huszár L. 2.

Flamengó–Légió 2000–Fair Bútor
3:2 (0:1)

Vezette: Szakács I. Flamengó: Németh, Tóth S.,
Banda, Lakatos, Verbóczki. Csere: Gál, Parrag. Lé-
gió: Megyesi, Csuti I., Németh, Csizmadia, Mon-
dovics. Csere: Csuti II., Szilágyi Cs. Mondovics pör-
getett kapu mellé. 4. perc, Németh kapus Csizma-
dia lövésekor rosszul nyúlt a labda útjába, és az a ka-
pu bal oldalában kötött ki. Szöglet után Csizmadia
kapufára fejelte a labdát a 7. percben. Többet és ve-
szélyesebbet támadott ezekben a percekben a Lé-
gió. Németh nagyot védett, így 2:0 helyett maradt
az egygólos vezetés. Egyenlítési lehetõséget ha-
gyott ki Lakatos a 19. percben, elõbb elfektette
Megyesit, majd két védõt, a labdát a felsõ lécre rúg-
ta. 21. perc: Parrag lövése után Megyesi kitenyerel-
te a labdát. Mondovics lõtt kapu mellé a 23. perc-

ben. 25 perc: szöglet után Verbóczki egyenlített. 28.
perc: Gál lövése után a labda Megyesirõl Verbóczki
elé pattant, de õ a kapu mellé lõtt. Nagy nyomás ne-
hezedett a Flamengó kapujára. Mondovics emelése
a kapufáról kivágódott, elõbb Csizmadia lövése vá-
gódott ki a védõkrõl, majd Németh A. ismételt, is-
mét kivágódott a labda, végül tisztáztak a Flamengó
játékosai. 34. perc: szöglet után Lakatos csinált két
cselt, és ezután lõtte a labdát a kapuba. 37. perc:
Szilágyi szerelte Lakatost, majd Lakatos rosszul ta-
lálta el a labdát, az a saját kapuja felé szállt,
Mondovics beletette a lábát a labda útjába, és az a
kapuban kötött ki. 39. perc: Lakatos cselezett, Par-
ragnak továbbította a labdát, aki a hosszú sarokba
lõtte. A „rokkantnyugdíjasok” tegnap megérdemel-
ten kaptak ebédet. Góllövõk: Verbóczki, Lakatos,
Parrag, illetve Csizmadia, Parrag.

Vidám Fiúk–Vasutas 1:5 (0:0)
Vezette: Tóth I. Vidám Fiúk: Kiss, Kovács, Huszti L.,
Horváth I., Huszti R. Csere: Horváth II., Huszti J,
Németh. Vasutas: Szabó, Guszejnov, Gászler, Fé-
sû, Bozsoki. Csere: Czeiner, Freschli, Katona, Soós.
Kapkodó, csapkodó játék jellemezte az elsõ félidõt.
Igaz, a Vidám Fiúk rúgtak négy kapufát: az a fránya
labda nem akart bekerülni a kapuba. A második fél-
idõt is kapufával kezdték a Vidám Fiúk, végül Huszti
J. lõtt gólt, megszerezve a vezetést. Kovács mellett
Fésû egyenlített a 25. percben. Horváth I. gólzsák-
nak nem ment a játék, korholta a játékostársait, ez
megbosszulta magát. 30. perc: Freschli lõtt gólt. 31.
perc: Fésû duplázott. 38. perc: Soós kétszer is ered-
ményes. Megérdemelt Vasutas-siker az immár két
hete rossz formát mutató Vidám Fiúk csapata ellen.
Góllövõk: Huszti J., illetve Fésû 2, Freschli, Soós 2.

Krencz Nagyker–Sárkeresztúr KIKE
6:1 (3:1)

Vezette: Szakács I. Krencz: Pálinkás, Szecsõdi, Ki-
rály, Somogyi, Gyenis. Csere: Csendes, Kõvágó,
Schneider. KIKE: Visi, Vörös, Szauervein, Sütõ, Haj-
dinger. Csere: Madár. Rá sem lehetett ismerni a
KIKE játékára, annak ellenére, hogy az elsõ percben
megszerezte Hajdinger a vezetést. Taktikusan jól
játszott a Krencz-csapat, érezték a kaput, ez ered-
ményezte a nagyobb gólarányú gyõzelmüket. Góllö-
võk: Somogyi 2, Schneider, Gyenis, Szecsõdi,
Kõvágó, illetve Hajdinger.

Extrém–Arsenal 17:0 (7:0)
Vezette: Tóth I. Extrém: Vörös, Oszvald, Roszkopf
J., Horváth D., Horváth T. Csere: Dévényi, Hajnal,
Pálinkás, Vámosi. Arsenal: Kiss A., Veres G., Kiss
R., Érsek. Tetszés szerint érte el góljait a listavezetõ,
az 1+3 fõvel kiálló Arsenal ellen. Így csak játszado-
zott az Extrém, de az adódó gólhelyzetek 80 %-át ki
is használták. Az Arsenal játékosait dicséret illeti,
mert becsületesen küzdöttek. Góllövõk: Horváth D.
4, Horváth T. 4, Vámosi 3, Hajnal, Pálinkás 3, Dé-
vényi, Roszkopf.

Magnum–Taki Team 1:7 (1:1)
Vezette: Tóth I. Magnum: Györök, Kiss, Csendes,
Vörös G., Bor. Csere: Mihalkó. Taki Team: Lajtos,
Lakatos, Rohonczi M., Rohonczi R., Vörös Z. Csere:
Bodó. A múlt héten már megmutatta oroszlánkör-

meit a Taki Team csapata, mely a második félidõ-
ben szinte lemosta a pályáról az influenzával küszkö-
dõ Magnum csapatát. Az elsõ félidõben Vörös G. lö-
vése Rohonczi M.-on irányt változtatott, a labda az
elmozduló Lajtos mellett a kapuba vágódott. Györök
tehetetlen volt Bodó lövésével szemben a 6. perc-
ben, egyenlõ. Ezután felváltva forogtak veszélyben
a kapuk. 21. perc: Rohonczi M. lõtt gólt. 33. perc:
Vörös Z. megelõzte a kifutó Györök kapust, a labdát
a hálóba továbbította. Szétesett a Magnum, sorba
érte el a góljait a Taki Team. 35. perc: Rohonczi R.
lõtt gólt. 36. perc: Bodó nagy gólt lõtt. Még ugyan-
ebben a percben Lakatos lõtt gólt. 37. perc: Bodó
szöglet után eredményes. Megérdemelt három
pont a sportszerû mérkõzésen. Góllövõk: Vörös G.,
illetve Bodó 3, Rohonczi M., Vörös Z., Rohonczi R.,
Lakatos.

Cece–Reál Margit 2:2 (1:2)
Vezette: Szakács I. Cece: Takács, Kiss P., Klazer,
Kokics, Démuth. Csere: Farkas. Reál Margit: Ver-
bóczki, Márton, Kiss, Dani, Fekete. Csere: Hollósi,
Rozgonyi. A listavezetõ nyögvenyelõs döntetlent
ért el a tizedik helyen tanyázó Cece Öregfiúk ellen.
Márton szerzett vezetést. Kiss J. kettõre növelte az
elõnyt. Az elsõ félidõben még sikerült szépítenie
Farkasnak. A második félidõben inkább a ceceiek
akarata érvényesült. Démuth egyenlített, sõt a 33.
percben Farkas lövése után a kapufáról vágódott ki
a labda. Góllövõk: Farkas, Démuth, illetve Márton,
Kiss J.

Toledo 2005–Sárbogarak 6:2 (1:0)
Vezette: Szakács I. Toledo: Csuti J., ifj. Bodoki,
Csuti T., Dombi, Horváth. Csere: Kiss A., Barabás.
Sárbogarak: Futó, Dizseri P., Gazdag, Kónya,
Dizseri B. Csere: Czipp, Németh. Küzdelmes elsõ
félidõt egy gólzáporos második félidõ követett
Toledo fölénnyel. Gyõzelmük nagyobb arányú is le-
hetett volna, ha türelmesebbek. Az eddigi fordulók
meglepetéscsapata kapitulált. Góllövõk: ifj. Bodoki
3, Kiss A., Horváth, Csuti T., illetve Németh, Dizseri
B.

Memphis Plusz–OMV 3:3 (2:1)
Vezette: Tóth I. Memphis: Boros, Takács, Roszkopf
L., Fodor, Emperger. Csere: Deák, Herczeg, Molnár,
Zámbó. OMV: Plézer, Halasi, Lengyel, Gráczer,
Killer. Csere: Erõs, Fábián, Nagy, Szili, Kiss. Ezt a
mérkõzést mindenki várta, és nem csalódtak. Jó
iramban kezdõdött a mérkõzés, felváltva forogtak
veszélyben a kapuk, helyükön voltak a kapusok.
Lengyel hibáját Emperger használta ki, közeli lövé-
sét Plézer bravúrral hárította. 7. perc: Kiss átadását
Lengyel biztosan értékesítette. 9. perc: Herczeg óri-
ási lövése után a labda a kapuban kötött ki. Plézer
még a kezét sem tudta felemelni. 10. perc: Deák lõtt
centiméterekkel a kapu mellé. 11. perc: Szili lövése
után a labda a kapufán csattant, majd a gólvonalon
pörgött, Boros kapus visszavetõdve mentette meg
a csapatát a góltól. 13. perc: Deák lövését védte
Plézer. 15. perc: Roszkopf lövése után a labda a ka-
pu elõtt suhant el, érkezõ nem volt. 19. perc: Takács
lövését védte Plézer. Ebben az idõszakban a Memp-
his fölénye érvényesült. 20. perc: Emperger meg-
rázta magát, lövése után a hálóban kötött ki a labda.
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Sárbogárd-kupa —
nõi kézilabdatorna

A versenyt Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzatának
civil és sportbizottsága
szervezte a Mészöly Géza
Általános Iskola torna-
csarnokában, melyre négy
csapatot hívtak meg.
A megnyitót Sárközi
László prezentálta, me-
lyen üdvözölte a nézõket,
köszöntötte a játékosokat
és az önkormányzat ré-
szérõl megjelent Nedoba
Károlyt valamint Lakatos
Gyõzõt.

A mérkõzéseket Pók Ferenc, Dobos Lajos,
Nikolényi Ágnes játékvezetõk nagyon jól
vezették.

Eredmények:

Sárbogárd—Martonvásár 12:12,
Rácalmás—Aba 21:23,
Sárbogárd—Rácalmás 21:16,
Martonvásár—Aba 14:20,
Rácalmás—Martonvásár 22:21
Aba—Sárbogárd 20:15.

I. helyezett: Aba 6 pont 63:50
II. helyezett: Sárbogárd 3 pont 48:48
III. helyezett: Rácalmás 2 pont 59:65
IV. helyezett: Martonvásár 1 pont 47:54

A legjobb kapus címet Major Ágnes (Aba)
kapta. A torna gólkirálynõje címet Farkas
Zsanett (Rácalmás) 23 góllal érte el. A tor-
na legjobb mezõnyjátékosa Rezi Zsófia
(Aba). A torna legjobb helyi játékosa cí-
met Földiné Németh Klára érdemelte ki.

Az okleveleket, érmeket, kupákat és kü-
löndíjakat Juhász János polgármester,
Nedoba Károly, a civil és sportbizottság el-
nöke, Lakatos Gyõzõ, a Sárbogárdi Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke és Sárközi
László adták át.

A zárszót Sárközi László mondta. A felso-
rakozott csapatok ütemes zenére, a nézõk
tapsától kísérve hagyták el a tornacsarno-
kot.

G. F.

SAK-hírek
Vége a téli szünetnek, megkezdõdött az
asztalitenisz-bajnokság, de még csak az
NB III-as csapatok részére.
Az elsõ fordulóban a Csákvár csapata
volt az ellenfél, mint az õszi fordulóban,
ahol a csákváriak nyertek; sajnos most
is. Nem a tavaszi fáradtság — mert a ta-
vasz még messze van —, hanem a téli
álom és az influenza látszott a SAK játé-
kosain. Ennek tudható be, hogy csak
Lovász Lajos tudta hozni az eredményt,
illetve Lovász és ifj. Papp a páros mér-
kõzést. Ennek köszönhetõ, hogy a vég-
eredmény „csak” 14-4 lett a csákváriak
javára.
A következõ héten szombaton 11 óra-
kor a székesfehérvári Kodolányi iskola
csapata ellen ennél sokkal több kell a
gyõzelemhez, és bízzunk benne, hogy si-
kerülni fog.
Minden érdeklõdõt és szurkolót vár a
mérkõzésre a SAK!

Ercsi-Sinatelep szarvasmarha ágazatba

1 fõ nehézgép-
kezelõt és

1 fõ etetõ-
traktorost

keresünk.
Bejárást támogatjuk vagy szállást

biztosítunk.

Tel.: 06 30 682 7245.

23. perc: Deák került ziccerhelyzetbe, de nem élt a
lehetõséggel. 26. perc: Gráczer telibe találta a ka-
pufát, Boros kapus már verve volt. 27. perc: a mér-
kõzés legszebb találata született. Fodor kapott jó
indítást, elfektette Plézer kapust, higgadtan lõtte a
labdát a kapuba. 30. perc: Halasi lõtt kapu mellé.
Most az OMV akarata érvényesült. 31. perc:
Gráczer szépít. 33. perc: szépen kidolgozott helyzet
a Memphis kapuja elõtt, Gráczer azonban kivárt, és
odalett a gólszerzési lehetõség. 34. perc: Szili cse-
lek után egyenlített. A 39. percben Roszkopf, a 40.
percben Fodor rontja el a helyzetet. A látottak alap-
ján a Memphis közelebb állt a gyõzelemhez, azon-
ban az utolsó két percben hibáztak a játékosai.
Plézer jól védett. Góllövõk: Herczeg, Emperger, Fo-
dor, illetve Lengyel, Gráczer, Szili.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport:
1. Extrém 11 1 1 77:22 34
2. Memphis Plusz 9 2 2 62:28 29
3. Magnum 9 1 3 47:39 28
4. OMV 9 2 2 65:26 26
5. Krencz Nagyker 8 1 4 57:31 25
6. Sárkeresztúr KIKE 7 1 5 48:32 22
7. Légió 2000–Fair Bútor 7 - 6 46:42 21
8. DKS 3 1 9 35:60 10
9. Flamengó 3 1 9 20:54 10
10. Taki Team 4 - 9 26:58 9
11. Twister 2 2 9 31:55 8
12. Arsenal - - 13 18:83 -3
Az OMV, Taki Team, Arsenal csapataitól 3 pont le-
vonva.

Góllövõállás:
I. Vámosi Dávid Extrém 29 gól
II. Gráczer László OMV 27 gól
III-V. Magyar Norbert Légió 20 gól
Bor József Magnum 20 gól
Emperger János Memphis 20 gól

Fair Bútor-csoport:
1. Reál Margit 8 2 2 57:25 26
2. BB–Truck SE 7 - 5 36:37 21
3. Toledo 2005 6 2 4 53:39 20
4. Haladás 5 4 3 34:31 19
5. Sárbogarak 5 3 4 40:36 18
6. Bad Boys 5 2 4 36:33 17
7. Pusztaegresi Fiúk 5 1 6 36:45 16
8. Vasutas 5 1 6 39:43 16
9. Vidám Fiúk 4 3 5 41:44 15
10. Cece Öregfiúk 3 4 5 36:36 13
11. Big Daddy Laca bisztró - 2 10 26:65 2

Góllövõállás:
I. Horváth János Vidám Fiúk 25 gól
II. Kuti Kálmán Bad Boys 20 gól
III-IV. dr. Erdélyi Tamás Cece 15 gól
Kónya Vilmos Sárbogarak 15 gól

Gróf Ferenc

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Suzuki Barta NÕI AMATÕR
KÉZILABDA-BAJNOKSÁG résztvevõit,

hogy a bajnokság
2008. március 7-én folytatódik,

a FÉRFIAK BAJNOKSÁGA pedig 2008.
február 1-jén, 18.00 órakor kezdõdik.

Szervezõk
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Sárbogárd, COOP ABC
megállóhelyrõl

Alap, kultúrotthon: O 12:30 M 15:10 M 15:30 M 17:10 40 17:34 M 17:50
Alsószentiván, artézi kút: X 6:16 I 7:19 12 7:34 9:19 10:39 O 12:30 M
14:20 Z 14:24 M 15:10 M 15:30 16:34 M 17:10 40 17:34 55 17:46 M
17:50 M 20:34 M 22:20
Cece, hõsi emlékmû: 6:16 M 6:20 M 7:08 8:10 8:46 24 10:04 60 10:04
10:36 M 11:09 M 11:44 13:33 M 13:46 M 14:20 14:25 M 15:33 15 15:36
15:50 M 16:33 D 16:49 17:11 M 17:31 18:25 R 19:46 20:21 M 22:20
Dég, Béke tér: 7:34 X 11:04 M 14:20 Z 14:34 X 16:33 40 20:24 M 22:20
Dunaföldvár, aut. áll.: R 19:46
Elõszállás, vá.: M 15:30 40 17:34
Harkány, aut. áll.: 6:16
Káloz, mozi: M 6:10 7:24 9:39 11:44 M 14:20 16:24 M 22:20
Kecskemét, aut. áll.: R 19:46
Mohács, aut. áll.: 6:16
Paks, aut. áll.: M 11:09 M 15:33 15 15:36 D 16:49
Pálfa, terményraktár: 10:36 14:25 M 17:31 M 22:20
Pécs, aut. áll.: 8:10 15:50
Pélpuszta, ÁG: X 7:34 M 14:20 Z 14:34
Pusztaegres, kh.: 30 6:16 X 7:34 11:44 30 14:46 40 20:24
Réhpuszta: I 7:19
Sárbogárd, Magyar u.: 30 6:16 M 11:20 30 14:46 M 16:00
Sáregres, Aradi u.: 24 10:04 M 11:44 13:33 M 14:20 M 16:33 18:25 M
22:20
Simontornya, vá.: M 13:46
Siófok, aut. áll.: 30 6:16 X 7:34 30 14:46
Solt, Aranykulcs tér: R 19:46
Szabadhídvég, posta: 7:34 M 14:20 Z 14:34 M 22:20
Szekszárd, aut. áll.: 6:16 8:10 8:46 15:50 17:11
Tamási,szolgáltatóház: M 13:46
Vajta, Szabadság tér: 6:16 M 6:20 8:10 8:46 60 10:04 10:36 14:25 15:50
17:11 M 17:31 20:21 M 22:20

Sárbogárd, OTP megállóhelyrõl
Aba, Hõsök tere: Z 20:15
Balatonfüred, aut. áll.: R 10:05
Belsõbáránd, sz. bolt: M 4:20 I 6:10 D 20:15
Dunaújváros, aut. áll.: M 6:09 30 9:41 M 12:30 40 17:22 30 18:16
Gyõr, aut. áll.: 17:05
Hantos, nagylóki elág.: M 10:55
Hévíz, aut. áll.: R 10:05
Keszthely, aut. áll.: R 10:05
Kisbér, aut. áll.: 17:05
Kislóktelep, tsz: I 6:30 M 10:55 I 13:46 I 16:35
Mezõfalva, kh.: M 6:09 30 9:41 M 12:30 40 17:22 30 18:16
Nagylók, vá.: I 6:30 M 10:55 I 16:35
Nagyvenyim, iskola: M 6:09 M 12:30 40 17:22
Sárbogárd, Haladás u.: M 5:29 M 5:37 M 5:43 M 5:45 M 7:33 M 13:28 M
13:37 M 13:41 M 13:48 M 21:41 M 21:42 M 21:48
Sárbogárd, vá.: M 4:20 Z 4:35 M 4:55 M 6:14 7:06 7:08 7:17 7:42 8:26
8:42 X 9:23 11:02 X 11:32 11:35 Z 12:11 Z 13:43 M 13:48 X 13:49 O 14:06
15:41 16:12 16:27 40 17:22 12 17:26 M 17:27 I 17:32 M 18:45 55 19:21
20:15
Sárkeresztúr, kálozi útel.: M 4:20 M 4:34 Z 4:35 M 4:55 M 5:23 M 5:29 I
6:10 M 6:14 I 6:24 X 6:24 6:29 M 6:41 7:42 8:45 M 9:19 11:35 12:28 D
14:56 16:27 17:05 17:30 M 17:55 15 17:55 40 18:45 20:15
Sárosd, vá.: M 10:55
Sárszentágota, iskola: I 7:20 I 15:30
Sárszentágota, kh.: M 5:23 I 7:20 I 11:35 I 15:30 Z 20:15
Székesfehérvár, aut. áll.: M 4:20 M 4:34 Z 4:35 M 4:55 M 5:23 M 5:29 I
6:10 M 6:14 I 6:24 X 6:24 6:29 6:34 M 6:41 7:42 8:45 M 9:19 11:35 12:28
D 14:56 15:29 16:27 17:05 17:30 M 17:55 15 17:55 40 18:45 19:16 20:15

Sárbogárd, Sárszentmiklósi
Általános Iskola megállóhelyrõl

Alap, kultúrotthon: O 12:35 M 15:15 M 15:35 M 17:15 40 17:39 M 17:55

Alsószentiván, artézi kút: X 6:21 I 7:25 12 7:39 9:24 10:44 O 12:35 M
14:25 Z 14:29 M 15:15 M 15:35 16:39 M 17:15 40 17:39 55 17:51 M
17:55 M 20:39 M 22:25

Cece, hõsi emlékmû: 6:20 M 6:25 M 7:13 8:13 8:51 24 10:09 60 10:09
10:41 M 11:13 M 11:49 13:38 M 13:51 M 14:25 14:30 M 15:38 15 15:41
15:54 M 16:38 D 16:53 17:16 M 17:36 18:29 20:26 M 22:25

Dég, Béke tér: 7:39 X 11:09 M 14:25 Z 14:39 X 16:38 40 20:29 M 22:25

Elõszállás, vá.: M 15:35 40 17:39

Harkány, aut. áll.: 6:20

Káloz, mozi: M 6:15 7:29 9:44 11:49 M 14:25 16:29 M 22:25

Mohács, aut. áll.: 6:20

Paks, aut. áll.: M 11:13 M 15:38 15 15:41 D 16:53

Pálfa, terményraktár: 10:41 14:30 M 17:36 M 22:25

Pécs, aut. áll.: 8:13 15:54

Pélpuszta, ÁG: X 7:39 M 14:25 Z 14:39

Pusztaegres, kh.: 30 6:21 X 7:39 11:49 30 14:51 40 20:29

Réhpuszta: I 7:25

Sáregres, Aradi u.: 24 10:09 M 11:49 13:38 M 14:25 M 16:38 18:29 M
22:25

Simontornya, vá.: M 13:51

Siófok, aut. áll.: 30 6:21 X 7:39 30 14:51

Szabadhídvég, posta: 7:39 M 14:25 Z 14:39 M 22:25

Szekszárd, aut. áll.: 6:20 8:13 8:51 15:54 17:16

Tamási, szolgáltatóház: M 13:51

Vajta, Szabadság tér: 6:20 M 6:25 8:13 8:51 60 10:09 10:41 14:30 15:54
17:16 M 17:36 20:26 M 22:25

Sárbogárd, Korona szálló
megállóhelyrõl

Aba, Hõsök tere: Z 20:10

Belsõbáránd, sz. bolt: M 4:15 D 20:10

Dunaújváros, aut. áll.: M 6:04 30 9:37 M 12:25 40 17:17 30 18:12

Gyõr, aut. áll.: V 17:00 17:02

Kisbér, aut. áll.: 17:02

Mezõfalva, kh.: M 6:04 30 9:37 M 12:25 40 17:17 30 18:12

Nagyvenyim, iskola: M 6:04 M 12:25 40 17:17

Sárbogárd, Haladás u.: M 5:25 M 5:31 M 5:38 M 5:40 M 7:27 M 13:23 M
13:31 M 13:36 M 13:43 M 21:36 M 21:43

Sárbogárd, vá.: M 4:15 Z 4:30 M 4:50 M 6:10 7:01 7:02 7:12 7:37 8:21
8:37 X 9:17 10:56 X 11:26 11:30 Z 12:06 Z 13:37 M 13:43 X 13:44 O 14:00
15:36 16:06 16:22 40 17:17 M 17:21 12 17:21 I 17:25 M 18:40 55 19:16
20:10

Sárbogárd, vh.: M 4:30 M 5:19 M 5:25 M 5:31 X 6:20 6:24 M 6:35 7:01 M
7:27 7:37 M 7:38 8:21 8:41 M 9:15 X 11:26 11:30 Z 12:06 12:23 M 13:31
M 13:36 D 14:50 15:36 16:22 V 17:00 17:02 M 17:21 12 17:21 17:25 M
17:50 15 17:50 M 18:40 40 18:40 55 19:16 M 21:36

Sárkeresztúr, kálozi útel.: M 4:15 4:30 M 4:50 M 5:19 M 5:25 M 6:10 I
6:20 X 6:20 6:24 M 6:35 7:37 M 7:38 8:41 M 9:15 11:30 12:23 D 14:50
16:22 V 17:00 17:02 17:25 M 17:50 15 17:50 40 18:40 20:10

Sárszentágota, kh.: M 5:19 Z 20:10

Székesfehérvár, aut. áll.: M 4:15 4:30 M 4:50 M 5:19 M 5:25 M 6:10 I
6:20 X 6:20 6:24 6:29 M 6:35 7:37 M 7:38 8:41 M 9:15 11:30 12:23 D
14:50 15:24 16:22 V 17:00 17:02 17:25 M 17:50 15 17:50 40 18:40 19:12
20:10
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Cece, hõsi emlékmû megállóhelyrõl
Balatonfüred, aut. áll.: 7:13 R 9:52 15:45
Bük, fürdõ: 12:52
Dombóvár, aut. áll.: 5:32 X 16:12
Enying, Kossuth u. 6.: 7:13 68 8:07 8:23 8:42 12:52 15 15:34 15:45
18:21
Harkány, aut. áll.: 6:31
Hévíz, aut. áll.: 8:23 R 9:52
Keszthely, aut. áll.: R 9:52
Mohács, aut. áll.: 6:31
Paks, aut. áll.: M 11:24 M 15:49 15 15:52 D 17:04
Pálfa, terményraktár: 10:53 14:42 M 17:48 M 22:37
Pápa, aut. áll.: 18:21
Pécs, aut. áll.: 8:25 16:06
Sáregres, Aradi u.: 24 10:21 M 12:01 13:50 M 14:37 M 16:50 18:41 M
22:37
Sárvár, aut. áll.: 12:52
Simontornya, aut. vt.: 5:32 12:39 X 16:12
Simontornya, vá.: 7:13 68 8:07 8:23 8:42 12:52 M 14:04 15 15:34 15:45
18:21
Siófok, aut. áll.: 68 8:07 8:23 12:39 15 15:34
Szekszárd, aut. áll.: 6:31 8:25 9:03 16:06 17:28
Szombathely, aut. áll.: 12:52
Tamási, vá.: 5:32 X 16:12
Tamási, szolgáltatóház: 12:39 M 14:04
Vajta, Szabadság tér: 6:31 M 6:37 8:25 9:03 60 10:21 10:53 14:42 16:06
17:28 M 17:48 20:38 M 22:37
Várpalota, aut. áll.: 7:13 15:45
Veszprém, aut. áll.: 7:13 8:42 12:52 15:45 16:43 18:21
Dunaföldvár, aut. áll.: X 6:57 7:18 9:02 11:11 12:39 15:57 15 16:31
16:36 18:36 R 19:59
Gyõr, aut. áll.: 50 15:40 16:50
Kecskemét, aut. áll.: X 6:57 9:02 18:36 R 19:59
Kisbér, aut. áll.: 16:50
Sárbogárd, Haladás u.: M 5:19 M 7:15 M 13:19 M 21:24
Sárbogárd, Magyar u.: M 5:19 M 7:15 X 11:14 M 13:19 M 17:09 M 21:24
Sárbogárd, vá.: 7:24 M 7:25 X 11:14 16:09 M 17:09
Sárbogárd, vh.: M 5:06 M 5:19 6:11 M 6:23 M 7:15 7:24 M 7:25 8:29 M
9:01 X 11:14 12:10 M 13:19 D 14:38 16:09 16:50 M 17:09 17:12 M 17:38
15 17:38 M 21:24
Sárkeresztúr, kálozi útel.: M 5:06 6:11 M 6:23 7:24 8:29 M 9:01 12:10 D
14:38 16:09 16:50 17:12 M 17:38 15 17:38
Sárszentágota, kh.: M 5:06
Solt, Aranykulcs tér: X 6:57 7:18 9:02 12:39 15 16:31 16:36 18:36 R
19:59
Szeged, aut. áll.: 7:18 12:39 16:36
Székesfehérvár, aut. áll.: M 5:06 6:11 6:17 M 6:23 7:24 8:29 M 9:01
12:10 D 14:38 15:12 50 15:40 16:09 16:50 17:12 M 17:38 15 17:38 19:01
Szekszárd, aut. áll.: 8:53 17:24
Szolnok, aut. áll.: 9:02

Alap, kultúrotthon megállóhelyrõl
Alsószentiván, artézi kút: X 6:31 I 7:41 12 7:50 9:35 10:55 O 12:45 M
14:35 Z 14:40 M 15:25 M 15:45 16:50 M 17:25 40 17:49 55 18:02 M
18:05 M 20:50 M 22:35

Elõszállás, vá.: M 15:45 40 17:49

Réhpuszta: I 17:09

Sárbogárd, Haladás u.: M 5:14 M 13:24 M 21:24

Sárbogárd, vá.: 6:49 8:09 11:19 Z 11:54 15:24 I 17:09 12 17:09 M 18:29
55 19:04

Sárbogárd, vh.: M 4:19 M 5:14 X 6:09 6:49 8:09 11:19 Z 11:54 M 13:24
15:24 I 17:09 12 17:09 M 18:29 40 18:29 55 19:04 M 21:24

Sárkeresztúr, kálozi útel.: M 4:19 M 5:14 X 6:09 11:19 40 18:29

Székesfehérvár, aut. áll.: M 4:19 M 5:14 X 6:09 11:19 40 18:29

Alsószentiván, artézi kút
megállóhelyrõl

Dunaföldvár, aut. áll.: X 7:07 7:28 11:21 12:48 16:07 15 16:44 16:46
18:44

Elõszállás, vá.: M 15:57 40 17:56

Kecskemét, aut. áll.: X 7:07 18:44

Solt, Aranykulcs tér: X 7:07 7:28 12:48 15 16:44 16:46 18:44

Szeged, aut. áll.: 7:28 12:48 16:46

Alap, kultúrotthon: M 4:12 X 6:02 11:12 40 18:22

Bük, fürdõ: 12:42

Cece, hõsi emlékmû: 12:29

Dombóvár, aut. áll.: 5:22 X 16:02

Enying, Kossuth u. 6.: 8:13 8:32 12:42 15 15:25 18:11

Hévíz, aut. áll.: 8:13

Pápa, aut. áll.: 18:11

Réhpuszta: I 17:02

Sárbogárd, Haladás u.: M 13:17 M 21:17

Sárbogárd, vá.: 6:42 8:02 11:12 Z 11:47 15:17 I 17:02 12 17:02 M 18:22
55 18:57

Sárbogárd, vh.: M 4:12 X 6:02 6:42 8:02 11:12 Z 11:47 M 13:17 15:17 I
17:02 12 17:02 M 18:22 40 18:22 55 18:57 M 21:17

Sárkeresztúr, kálozi útel.: M 4:12 X 6:02 11:12 40 18:22

Sárvár, aut. áll.: 12:42

Simontornya, aut. vt.: 5:22 12:29 X 16:02

Simontornya, vá.: 8:13 8:32 12:42 15 15:25 18:11

Siófok, aut. áll.: 8:13 12:29 15 15:25

Székesfehérvár, aut. áll.: M 4:12 X 6:02 11:12 40 18:22

Szombathely, aut. áll.: 12:42

Tamási, vá.: 5:22 X 16:02

Tamási, szolgáltatóház: 12:29

Veszprém, aut. áll.: 8:32 12:42 18:11

Alap, kultúrotthon: M 5:07 M 5:57

Elõszállás, vá.: 40 17:56

Sárbogárd, Haladás u.: M 5:07

Sárbogárd, vh.: M 5:07 M 5:57

Sárkeresztúr, kálozi útel.: M 5:07 M 5:57

Székesfehérvár, aut. áll.: M 5:07 M 5:57

Elõszállás, vá.: M 15:52

KÖZLEKEDÉSI JELMAGYARÁZAT

D: szabadnap kivételével naponta; I: iskolai elõadási napokon; M: munka-
napokon; O: szabadnapokon; R: egyelõre nem közlekedik; X: munkaszüne-
ti napok kivételével naponta; Z: szabad- és munkaszüneti napokon; 12: is-
kolai elõadások napja kivételével naponta; 15: a hetek elsõ iskolai elõadási
napját megelõzõ munkaszüneti napon; 24: a tanév tartama alatt munka-
szüneti napok kivételével naponta; 30: a tanév tartama alatt a hetek utolsó
munkanapján, valamint szabad- és munkaszüneti napokon, nyári tanszü-
netben naponta; 40: a hetek elsõ iskolai elõadási napját megelõzõ napon;
50: 2008. I. hó 10-tõl VI. hó 13-ig, valamint IX. hó 11-tõl a hét utolsó elõtti
és utolsó tanítási napján; 55: a hetek elsõ iskolai elõadási napját megelõzõ
munkaszüneti nap kivételével munkaszüneti napokon; 60: nyári tanszü-
netben munkaszüneti napok kivételével naponta; 68: VI. 17-tõl VIII. 27-ig
naponta.
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Százéves a legelterjedtebb magyar
bibliafordítás, a revideált Károlyi-biblia

A Károlyi Gáspár által készített, 16. száza-
di bibliafordítás újabb kori revíziójának
gondolata már a 19. század közepén meg-
született. Az elsõ lépéseket Székács József
evangélikus püspök és Ballagi Mór refor-
mátus teológiai tanár meg is tették, azon-
ban a munkát övezõ közöny lehetetlenné
tette tervük megvalósítását. A Vizsolyi
Biblia közelgõ jubileumára is tekintettel
1886-ban a Brit és Külföldi Bibliatársulat
adott megbízást a revízióra egy reformátu-
sokból és evangélikusokból álló bizottság-
nak. A vállalkozás összes költségét fedezõ
bibliatársulat nyolc pontban fogalmazta
meg a revízió általa megkívánt irányelveit:
„1. Ne új fordítás kívántassék, 2. hanem a
Károli szövegének pontos átnézése, 3.
nyelvének a mai kor kívánalmaihoz alkal-
mazásával, de ódonszerûségének és bibliai
zamatának megóvásával, 4. a biblia tudo-
mány és kritika már megállapítottnak ve-
hetõ eredményei figyelembevételével, 5.
de minden, a protestáns egyházak hitelvei-
vel és szimbolikus könyveinek tanaival el-
lenkezõ új tudományok mellõzésével, 6. a
bevett s máig általános használatban levõ
fordításból csak a helyes és nyelvtani sza-
batosság követelte eltérések engedtetnek
meg, 7. minden felesleges, megütközést
vagy éppen botrányt okozható újítások
gondosan kerültessenek, 8. oly közmon-
dásszerûvé vált mondások, amelyek be-
mentek a köznyelvbe, hagyassanak meg is
ott, ahol az exegéta különben nem tudná is
elfogadni a Károli fordítást.”
Az irányelvekben emlegetett „Károli szö-
vegén” és „Károli fordításon” természete-
sen már nem a Vizsolyi Biblia értendõ, ha-

nem Szenczi Molnár Albert és Tótfalusi
Kis Miklós javításai nyomán a 17. század-
ban létrejött, „bevett” és „használatban lé-
võ” szöveg!
A nevezetes nyolc pont sok problémának
és vitának lett a forrása, az egyes pontok
közötti feszültséget és ellentmondást, pl. a
teológiai és az archaizáló igény egymásnak
feszülését nem nehéz észrevennünk. A
munka e szempontok figyelembe vételével
valóban nem lehetett más, mint teológiai
szempontból sok vitára okot adó nyelvi re-
vízió. Csak a kiadás megjelenése után
szembesült továbbá a szakmai közvéle-
mény azzal a ténnyel, hogy a bibliatársulat
a bizottságot a Károlyi Gáspár korában is-
mert görög és héber alapszöveg használa-
tához, tehát egy sok helyütt elavult és vál-
lalhatatlan tudományos bázishoz kötötte.
Az átdolgozást nem munkaközösségek vé-
gezték, hanem a bizottság tagjai felosztot-
ták maguk között a bibliai könyveket, és
ki-ki egyénileg dolgozott, ezért a revízió
egyenetlenségeit a végsõ összefésülés sem
tudta kiküszöbölni. Az eredetileg azonos
szövegû bibliai versek ezért hol így, hol úgy
szólalnak meg magyarul.
A bibliatársulat irányelvei szerint a protes-
táns egyházak hitvallásaira is figyelemmel
kellett lenni. Ebben azonban jelentõs elto-
lódás mutatható ki — az evangélikusok
számára elfogadhatatlan — kálvini pre-
destináció-tan irányába. A bizottság dog-
matikai megfontolásból például az Újszö-
vetség tizenöt helyén szúrta be Károlyi
szövegébe — dõlt betûvel szedett értelme-
zõ kiegészítésként — az „eleve” szócskát.

Az említett vitatható elvek és munkamód-
szerek ellenére eredményként kell elköny-
velni, hogy számos nyelvi archaizmus ki-
küszöbölésével a Biblia szövege érthetõb-
bé vált az olvasók számára, hogy sikerült
megõrizni Károlyinak a magyar irodalmi
nyelvben már bevett fordítási megoldásait,
s végül hogy a revízió folyamata, valamint a
kiadást követõ sajtóvita (pl. Raffay Sándor
pozsonyi professzor alapos kritikája) meg-
újult és megnövekedett érdeklõdést vál-
tott ki a Biblia iránt a szélesebb magyar ol-
vasóközönségben.
A nagyközönség azért is kísérte figyelem-
mel az átdolgozás ügyét, mert a magyar
kultúrában háromszáz éven át oly nagy
szerepet játszó Károlyi-bibliát féltette a
modernizálástól. A revízió megjelenését
ilyen csalódott megjegyzések is követték:
„Eddig volt legalább egy Károlyink…!”
Száz év elteltével megállapíthatjuk, hogy
veretes, széles körben használt Károlyink
most is van, csak éppen nem ugyanaz a
Károlyi: elõdjénél egy helyütt jobb, más
helyütt rosszabb fordítást kínál. Az össze-
hasonlításra legyen elég egyetlen példa:
A bibliatársulat bármennyire is szigorú
irányelvei ellenére egy nevezetes sajtóhiba
csúszott be a liturgikus szövegként is hasz-
nálatos misszióparancsba (Mt 28,19):
„megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiú-
nak és a Szent Léleknek nevében” (Kár-
olyinál az eredeti szöveghez híven: „nevé-
be”), s ez annyira átment a köztudatba (és
a keresztelési liturgiába), hogy az 1975-ös
és 1990-es protestáns új fordítások is kény-
telenek voltak átvenni.

Dr. Csepregi Zoltán



Bogárd és Vidéke 2008. január 24. KULTÚRA 13

Olvassunk egymásnak!
A Magyar Kultúra Napja alkalmából felolvasást rendezünk

a Madarász József Városi Könyvtárban.

2008. január 26-án (szombaton)
az alsó tagozatosokat délelõtt 9 órától,
a felsõ tagozatosokat és a felnõtteket

délután 13 órától várjuk.

Ebben az évben Hunyadi Mátyás (Mátyás király, Corvin
Mátyás, „az igazságos Mátyás király”) megkoronázásának
550. évfordulója tiszteletére a róla szóló meséket, mondá-
kat, regényrészleteket idézzük fel.

Várjuk mindazoknak a tanulóknak és szüleiknek, ismerõse-
inek, nagymamáknak, nagypapáknak, felnõtt olvasóinknak
a jelentkezését, akik szívesen vállalják, hogy a Mátyás ki-
rályról szóló irodalomból egy 2-3 perces részletet felolvas-
sanak.

Mindenkit szeretettel várunk!

A résztvevõk emléklapot kapnak.

Január 26., szombat, 17 és 19 óra:

MÉZENGÚZ
Színes, szinkronizált, amerikai animációs film

A Barry B. Benson nevû méh most végzett a fõiskolán, és csaló-
dottan kell tudomásul vennie, hogy az élet számára egyetlen
pályát kínál: a mézet. Ám hõsünket nem olyan fából faragták,
hogy csak úgy beálljon a nyájba, jobban mondva a rajba. Sike-
rül kiharcolnia, hogy a pollengyûjtõ osztag magával vigye egy
körútra a kason kívülre, a nagyvilágba...
És itt kezdõdnek az igazi bonyodalmak. Egy virágnak nézett te-
niszlabda, egy kis esõ, no meg egy jószívû hölgy, és Barry élete
fenekestül felfordul. Nem elég, hogy megszegi a kas szabályát,
miszerint a méheknek szigorúan tilos az emberekkel társalog-
niuk, de sokkoló felfedezést tesz: rájön, hogy az emberiség el-
lopja a méhek mézét! Ráadásul évszázadok óta! Barry azonnal
megtalálja élete célját: beperli az emberiséget eme hallatlan
gaztettéért...

Jöjjön moziba,Jöjjön moziba,
a mûvelõdésia mûvelõdési

otthonba!otthonba!
100 éve született

Wass Albert
Eme évforduló, valamint a magyar
kultúra napja (január 22-e) alkal-
mából az Õ versével tisztelgünk a
magyar irodalom nagyjai és örök-
érvényû alkotásai elõtt.

Ébredj, magyar!
Nemzetemet dúlta már tatár,
harácsolta török,
uralkodott fölötte osztrák,
lopta oláh, rabolta cseh.

Minden szomszédja irigyelte mégis,
mert keserû sorsa
istenfélõ nemzetté kovácsolta.
Becsület, tisztesség, emberszeretet
példaképe volt egy céda
Európa közepén!

Mivé lett most?
Koldussá vált felszabadult honában,
züllött idegen eszmék napszámosa!
Megtagadva dicsõ õseit,
idegen rongyokba öltözve
árulja magát minden utcasarkon
dollárért, frankért, márkáért,
amit idegen gazdái odalöknek neki!
Hát magyar földön már nem maradt magyar
ki ráncba szedné
ezt az õsi portán tobzódó
sok-száz idegent?
Ébredj magyar!
Termõfölded másoknak terem!
Gonosz irányba sodor
ez a megveszekedett új történelem!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a 2008. január 23-án (szerdán) 9 órakor
tartandó Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
rendkívüli kihelyezett ülésére, melyet a cecei mûvelõdési ház-
ban tartunk.

Napirendi pontok:
1. „Háló” Dél-mezõföldi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Alapító Okiratának és szakmai programjának elfogadása
Beterjesztõ: Varga Gábor, a kistérségi tanács elnökhelyettese
Elõadó: Tóth Ervin irodavezetõ
Szavazati arány: 7 igen és a lakosság 50 %-a
2. 2008. évi kistérségi rendezvények összehangolása —
rendezvénynaptár készítése
Elõadó: Tóth Ervin irodavezetõ
Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 45 %-a
3. Bejelentések

Varga Gábor, a társulási tanács elnökhelyettese
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A FÁNK
A farsangi idõszak egyik kedvelt eledele a
fánk. De mi az, amit tudni lehet errõl a finom
tésztáról?
A fánknak mágikus erõt tulajdonítottak. A
Szerémségben azért sütötték, hogy a vihar
ne vigye le a háztetõt. Több változata is is-
mert: szalagos, farsangi, rózsa-, forgács-,
vagy csõröge, cseh, vagy kottes fánk stb.
Magyarországon a XIX. században terjedt el
széles körben, de egy korabeli feljegyzés
szerint 1603-ban gróf Thurzó Szaniszló
galgóci várában egy lakomán már fánkot
szolgáltak fel hetedik fogásként. A francia
királyi konyhába Maria Antoinette közvetí-
tésével került be a fánk. Egy álarcosbálban
mulatozva kóstolta meg elõször, és annyira
ízlett neki, hogy megvette a mézeskalácsos
összes fánkját, sõt, a receptet is elkérte,
majd elmondta az udvari cukrásznak.
Eredetileg francia étel volt és „beigno”-nak
hívták. Maria Antoinette annyira megked-
velte a kalandja után, hogy a királyi udvar-
ban rendszeresen szolgálták fel ezt a finom-
ságot. Egy másik leírás szerint az eset úgy
kezdõdött, hogy egy bizonyos Krapfen nevû
pék halála után mûhelyét özvegye vezette
tovább. Nem volt könnyû az élete özvegy
Krapfennénak, s egy napon valami okból a
kenyér nem készült el idejében. A vásárlók
cifrákat mondtak, mígnem a pékné végképp
kijött a sodrából és egy darab kenyértésztát
valakinek a fejéhez akart vágni. Ám a tészta
a kályhán lévõ lábasba pottyant, amelyben
zsír forrdogált. Néhány perc alatt aranysár-
gára sült, s a véletlen jóvoltából megszüle-
tett az elsõ fánk, amit a bécsiek azóta is
Krapfennak neveznek — írta Halász Zoltán
Mesélõ szakácskönyvében.
Erdélyben ünnepi alkalmakkor kerül az asz-
talra, és az ottaniak pánkónak hívják.
Hazánkban eleinte csak a Dunántúlon sütöt-
ték, de ma már egyre több helyen vált szo-
kássá, hogy farsangkor édességként a fánk
kerül az asztalra. A kelt tészták közül a szala-
gos fánk a legkényesebb, kidolgozása, ke-
lesztése és sütése nagy figyelmet kíván.
Még arra is ügyelni kell, hogy a helyiség,
ahol dolgozunk, meleg és huzatmentes le-
gyen. Az alapanyagokat és eszközöket már
órákkal korábban ki kell készíteni, hogy fel-
vegyék a konyha hõmérsékletét.

Fortélyok fánkokhoz
* Mitõl lesz szalagos a fánk? Ha az egyik ol-
dalát fedõ alatt sütjük, majd amikor megfor-
dítjuk, levesszük a fedõt, és úgy sütjük to-
vább.
* Könnyebb lesz a fánk, ha a tojássárgáját
egyenként adjuk a liszthez, és egy habbá
vert tojásfehérjét is hozzákeverünk.
* Mindennek, amit a fánk elkészítéséhez
használunk, szobahõmérsékletûnek kell
lennie.
* A megkelt fánktésztát nyújtani kell, de
nem úgy, mint a gyúrt tésztákat, hanem a
sodrófával alig érintve, éppen csak simítva,
nem lapítva.
* A tésztát a pogácsaszaggatónál nagyobb,
lisztezett kiszúróval, vagy egyszerûen üveg-
pohárral kell kiszaggatni.

* Bõséges mennyiségû olajat kell felforrósí-
tani, és egy kis tésztadarabka kisütésével
ellenõrizni a hõfokát.
* A sütést mindig a legelõször kiszaggatott
fánkdarabokkal kezdjük, mert azoknak volt a
legtöbb idejük megkelni.
* A forró olajban mindig a megkelt fánk felsõ
része kerüljön alulra, mert így sütés közben
a másik fele is tovább tud kelni, és könnyebb
lesz a tészta.
* Ha túl forró az olaj, a tészta hamar megpi-
rul, de a belseje nem sül át rendesen, nem
marad ideje a növekedésre, így nem lesz
szalagos.
* Ha túl hamar felfúvódik a fánk egyik fele,
akkor üreges lesz a belseje, és amikor ki-
szedjük az olajból, összeesik. Ilyenkor in-
kább hamarabb vegyük le a fedõt, és ne
hagyjuk a tésztát túlságosan megdagadni.
* A kezdõ háziasszonyok nem szívesen fog-
nak bonyolult ételek, kelt tészták készítésé-
be. Aggodalmaskodnak, hogy nem kel majd
meg a tészta, „szalonnás” marad, vagy nem
sül át kellõképpen, netán összeesik, vagy
leragad. A fánksütésrõl sokan azt mondják,
hogy nehéz, és ha mégis sikerül, nem biztos,
hogy szalagos lesz, pedig éppen az benne a
pláne. Nagyon fontos, hogy a lisztet mindig
szitáljuk át!

Farsangi fánk
Hozzávalók: 500 g liszt, 200 ml tej, 40 g
élesztõ, 50 g cukor, 5 tojássárgája, 60 g
olvasztott vaj, olaj a sütéshez, porcukor
és lekvár.
Elkészítés: A lisztet mély tálba szitáljuk. A
tej felét meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az
élesztõt, hozzáadjuk a cukrot, és kb. 15 per-
cig pihentetjük. A liszt közepébe mélyedést
nyomunk, beleöntjük az élesztõs tejet, hoz-
záadjuk a tojások sárgáját, a vajat, egy csi-
pet sót, és még annyi tejet, hogy lágy tész-
tát kapjunk. Hólyagosra kikeverjük, letakar-
juk, és meleg helyen kb. 30 percig kelesztjük
(a tészta legalább a kétszeresére dagad-
jon!). Lisztezett deszkán ujjnyi vastagra
nyújtjuk a tésztát, és 5-6 cm átmérõjû szag-
gatóval kiszaggatjuk. A maradék tésztát
összegyúrjuk, újra kinyújtjuk és szaggatjuk.
A kiszaggatott fánkokat kb. 20 percig pihen-
tetjük. Bõ olajat forrósítunk, a fánkokat kö-
zépen kissé benyomjuk, és kis adagokban
kisütjük. Az elsõ oldalukat lefedve kb. 3-4
percig sütjük, majd megfordítjuk õket, és fe-
dõ nélkül további 1-2 percig sütjük. Sütõ-
rácsra szedjük, lecsepegtetjük az olajat,
majd tálra rakjuk és megszórjuk porcukor-
ral. Házi gyümölcslekvárral tálaljuk.

TISZTELT
HALLGATÓSÁG!

Foglaljanak helyet, bejelentem mai foglalkozásunk
témáját. A közmondásokról lesz szó. Ezek a már
nem egyszer évszázadok óta közismert mondatok
olyan közönségessé és unalmassá váltak, mint a ka-
vicsok az út szélén. Észre sem vesszük õket. Ki gon-
dol arra, hogy az a kavics egy folyó medrében évmil-
liók alatt csiszolódott tökéletes formájúvá? És ki
gondol arra, hogy azok az elkoptatott mondatok
sok nemzedék bölcsességét sûrítik magukba?
Nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél. Kellemetlen
gondolat, és semmi köze a haraszthoz meg a szél-
hez. Azt jelenti, hogy a lappangó szóbeszéd, pletyka
mögött valószínûleg tények vannak. Üres hordó job-
ban kong. Eszünkbe sem jut valódi hordóra gondol-
ni. Inkább azt a mély gondolatot szûrhetjük le a
mondatból, hogy a nagyhangú megnyilatkozások
többnyire tartalmatlanok, üresek.
A közmondások, tisztelt hallgatóság, többnyire ké-
pes beszédben jelennek meg. Egy fecske nem csinál
nyarat. Nem nyárról és fecskérõl van itt szó, ugye?
Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. Kit érdekel
itt a hollók társas élete? Tudjuk, mit értsünk a
mondatban.
Ha megpróbáljuk a közbeszéd nyelvére lefordítani
a közmondások jelentését, rájövünk, hogy sokszor
több sornyi szöveg szükséges hozzá. Ezek a szöveg-
röppentyûk ugyanis nagyon tömörek, és képes jelle-
güknél fogva képzeletmozdítók, esztétikai hatásuk
van. Egyes elemzõk szerint a közmondás sokszor
zseniális költemény. Mint egy nagy versnek, például
a Himnusznak vagy a Szeptember végén címû köl-
teménynek, ennek is örök aktualitása van. Bagoly
mondja verébnek, hogy nagyfejû. Hajaj! Vannak bag-
lyok körülöttünk elegen. Madarat tolláról, embert
barátjáról lehet felismerni. Hû, de elevenbe vág ez a
mondat is!
Elgondolkodhatunk azon, hogy miképpen szület-
tek az emberi szellemnek ezek a bölcs felszikrázá-
sai. Nincs válasz. Fejétõl büdösödik a hal. Ez a halá-
szok körében született mondás? Vagy valamely sza-
kács, gazdaasszony találta ki? Valljuk be, a legtöbb
ember nem is tudja, hogy a hal a fej felõl kezd szagot
kapni, büdösödni. A mondat mégis ezer wattos ref-
lektor fényével világít bele napjaink világába. S ha
elkezdünk elmélkedni a tartalmán, ijedten hesse-
getjük el magunktól a kérdést: ha egyszer a hal feje
elkezdett büdösödni, akkor törvényszerû-e, hogy az
egész hal fejétõl a farkáig megrohad? Félünk, hogy
igen a válasz. De akkor mibõl lesz meg a holnapi
halászlé?
Sorolhatjuk a különféle aktualitású mondatokat,
egyik megdöbbentõbb, mint a másik. Aki egyszer ha-
zudni mer, többé hitelt nem érdemel. Senkinek sem
repül a szájába a sült galamb. Isten malmai lassan, de
biztosan õrölnek. Aki hazudik, az lop is. Aki korpa
közé keveredik, megeszik a disznók.
Nem lehet vállat vonni. Az ember megkérdezi ma-
gától, kedves hallgatóim, hogy õ nem várja-e a sült
galambot. Vagy ami még kellemetlenebb: nem ke-
veredett-e korpa közé? És mi itt a korpa? Mik a disz-
nók? Rejtélyes! Érezzük, hogy a mondás valami
mély igazságot fejez ki, de épp rejtélyességénél
fogva igen tág a jelentésköre.
Lehet, hogy be kellene tiltani a közmondásokat?

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei
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Rejtvény
A rejtvény csupa 3 betûs szót tartalmaz. Értel-
mes szavakat kell összeállítanod az összekevert
betûkbõl. A meghatározásokat soronként és
oszloponként adjuk meg. A megfejtést a ki-
emelt betûkbõl állíthatod össze: ha a számozott
szürke körök betûit sorrendben összeolvasod,
egy nõi nevet kapsz.

Vízszintes: 1. AKR – APK 2. EÍM 3. OMR – ULK
5. SKA – MAA 6. ROR 7. OPR – TEC
Függõleges: 1. RKO – ÉPK 2. RAO 3. ÍRM – RSO
5. KLE – CAR 6. LUM 7. ÓPK – TAL

Beküldési határidõ: 2008. január 29.

Heti idõjárás
Csütörtökön egy nyu-
gatról fölénk húzódó
anticiklon hatására
csendes, jobbára na-
pos, száraz idõre van kilátás. Pénteken észak-
nyugat felõl már több felhõ érkezik, melyekbõl
fõleg északon kisebb esõ, havas esõ, a hegyek-
ben gyenge havazás is lehet. Szombaton a vál-
tozóan felhõs ég mellett eleinte nem lesz szá-
mottevõ csapadék, majd estétõl valószínûleg
megérkezik egy erõs hidegfront felhõzete, egy-
re többfelé esõvel, havas esõvel, késõbb hózá-
porokkal. A szeles, hózáporokkal tarkított idõ
várhatóan még hétfõn is folytatódik. A várható
nappali hõmérséklet csütörtökön 1, 5, pénteken
2, 6, szombaton 1, 7, vasárnap 1, 5, hétfõn 0, 4
fok körül alakul.

www.metnet.hu

Mesék a miklósi iskolából

A kis Margarét története
3. rész

Margarét aztán egyre kevesebbet mosoly-
gott, és nem volt kedve beszélgetni sem.
Állapota rohamosan romlott, nem tudott
önállóan felöltözködni, megfürödni, de
még enni sem. Csak a cicáival beszélt. A
szülei persze azt hitték, hogy a betegség az
agyát is megtámadta.
Egy hónappal a doktornõnél tett látogatás
után a cicái megfigyeltek valamit, ami ta-
lán megmentheti a helyzetet. Florensznek
keltette fel az érdeklõdését egy szemüve-
ges, fiatal férfi, aki mindig fényképezõgép-
pel rohangált. Kiderült, hogy a férfi egy új-
ságíró. A cicák ki is eszeltek egy tervet,
amit elmondtak Margarétnak. A kislány
beleegyezett a tervbe, és izgatottan várta a
kijelölt napot.
Mikor elérkezett a nagy nap, mindenki a
helyén volt. Szuzi a csengõ melletti ablak-
párkányon, Milédi a pizzéria elõtt,
Florensz pedig a pizzéria egyik ablakpár-
kányán ült, ami elõtt a biciklitároló volt. A
kislány a bejárati ajtó mögött ült tolószék-
ben, mert már járni sem tudott, és arra
várt, hogy kinyíljon az ajtó.
Nemsokára megérkezett a fiatal, szemüve-
ges férfi biciklivel. Letette a biciklit a táro-
lóba és bement meginni a reggeli kávéját.
Florensz csak erre várt és már benne is volt
a bicikli kosarában. Nehézkesen kilökte a
benne lévõ fényképezõgépet és visszasza-
ladt a házhoz. Milédi a nyakába akasztotta
a számára súlyos tárgyat és megpróbált ve-
le lépkedni.
A pizzéria ajtaja kinyílt, és kilépett rajta a
férfi. Milédi megvárta, amíg felméri a hely-
zetet, és elkezdett futni a ház felé. Mikor
odaért, Szuzi gyorsan megnyomta a csen-
gõt és Margarét ajtót nyitott. Az újságíró
éppen ekkor ért oda.
— Jó napot! – köszönt Margarét.
— Szia, csak azért jöttem, mert …
— Tudom, azért jött, hogy riportot csinál-
jon velem és a szüleimmel!
— Hát nem egészen! De úgysem volt ötle-
tem a mai cikk megírásához — mondta
döbbenten.
— Anya, apa! Jött egy bácsi, aki riportot
szeretne készíteni velünk! — hívta
Margarét a szüleit.
Dorina lesietett az emeletrõl és odament a
bejárati ajtóhoz.
— Jó napot kívánok! Ön kicsoda?
— Jó napot! A nevem Tóth András, és ri-
portot szeretnék készíteni a kislányukról!
— mondta.
Elkezdte érdekelni az eset, hogy miért ül a
kislány tolószékben.
— Fáradjon beljebb! — hívta udvariasan
Dorina.

Bementek és leültek az elõszobában.
Dorina, mivel látta, hogy a fiatal újságíró
zavarban van, ezt mondta:
— Kérdezzen nyugodtan!
András elõvett egy jegyzettömböt és ezt
kérdezte:
— Miért került a kislánya tolószékbe?
— Ez egy hosszú történet — és Dorina el-
mesélte az elsõ tünetek jelentkezésétõl a
kivizsgálás végéig, hogy a kislányuknál egy
különös veserákot igazoltak.
— Miért nem mûtötték meg?
— Mert nagyon veszélyes lett volna, és az
egyetlen orvos, aki végzett már ilyet, nem
vállalta.
Még sokáig beszélgettek, és a végén And-
rás megkérdezte:
— Készíthetek egy képet a kislányról?
— Természetesen!
— Jaj, majdnem elfelejtettem, hogy a cicá-
juk elkobozta a fényképezõgépemet!
— Milédi! — kiáltotta el magát Margarét,
és a következõ pillanatban már meg is je-
lent a hófehér anyamacska, nyakában a
fényképezõgéppel.
— Hát, köszönöm szépen, hogy visszaad-
tad!
— A cicáimmal együtt tessék lefényképez-
ni! — kérte Margarét.
— Akkor hívd ide a cicáidat!
— Milédi, Szuzi, Florensz! — a macskák
sorban megjelentek.
— Vedd õket az öledbe! Igen, így jó lesz! –
és már kattant is a fényképezõgép.
A cikknek hatalmas sikere lett. Hamaro-
san az egész világ ismerte a kis Margarét
történetét. Egy francia lap is megírta, és
ezt a lapot Brain doktor is megvette.
Amint a cikket elolvasta, nem tudta kiver-
ni a fejébõl. Egész nap erre gondolt. Eszé-
be jutott a telefonbeszélgetés is a magyar
doktornõvel, és már tudta, ki az az orvos,
aki nem vállalta a mûtétet.
Egy hét szabadságot kért, mert tudta, ha õ
nem segít, a kislány meg fog halni. Eszébe
jutott az is, hogy az édesanyját is azért neki
kellett megmûtenie, mert egy nála tapasz-
taltabb orvos nem vállalta egy rosszul sike-
rült mûtétje után. Felismerte, hogy õ saját
maga is hasonlóan döntött.
Eközben a cicák azt hitték, hogy nem sike-
rült a tervük, mert Margarét kómába esett.
A kislány kórházba került.
(Befejezõ rész
a következõ
számban.)

Kósa Petra 6. a
osztályos tanuló,
Sárszentmiklósi

Általános Iskola

Megfejtés
Az elõzõ heti szókerék megfejtése: 1. lanka,
2. kanna, 3. tarka, 4. penna, 5. Tisza, 6. issza,
7. gomba, 8. birka, 9. korpa.
Helyes megfejtést küldtek be: Barabás Anita
és Barabás Tamás, Kislók; Huszár Fruzsina, Sár-
bogárd, Ady E. út 213.

A szerencsés megfejtõ:
HUSZÁR FRUZSINA

Sárbogárd, Ady E. út 213. Gratulálunk! Nyere-
ményedet átveheted a szerkesztõségben.
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Január 26., SZOMBAT

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.35 Delta 9.10 Pingvinkék 9.20 Blanche 9.25 Heuréka!
9.35 Az ezüst vadló 10.35 Pizsamaparti 11.05 Odüsszeusz kalandjai 11.35 Egy ka-
masz lány naplója 12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.40 Momentán 13.10 Klipperek 2.
0 13.40 Lég-Tér 14.10 Út Pekingbe 14.40 Mûkorcsolya és jégtánc Eb 17.20 Szigetek
ismeretlen tájakon 18.10 Ötcsillagos szerelem 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Agatha Christie:
Szunnyadó gyilkosság 21.55 Hírek 22.00 Sporthírek 22.15 Menekülõ gyermekek
0.05 Pengetõ 1.00 Lili Marleen
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.50
Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14.40
Tengeri õrjárat 15.45 Döglött akták 16.45 Õsrobbanás 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
plusz 19.35 Dirty Dancing – Piszkos tánc 21.45 Rossz társaság 0.10 Kegyetlen
játékok 2.
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 Szurikáták udvarháza 10.30 Így készült a kalandorok
címû film 11.00 Sí-kalandjárat 11.35 Babavilág 12.10 Tökös csajok 12.40 Ed 13.35
JAG – Becsületbeli ügyek 14.30 Bûbájos boszorkák 15.30 Csillagkapu 16.30
Jericho 17.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35
Activity 20.15 Gagyi mami 22.05 James Bond: A holnap markában 0.20 Telhetetlen
ûr 2.00 Ed 2.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 7.00 Hírösszefoglaló
9.00 Útitárs 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök
16.04 Idõt kérek 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Világóra
18.35 G7 – Gazdasági magazin 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – a kultúráról
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.30 Hunyadi Sándor meséli 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Január 27., VASÁRNAP

MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.35 Válaszd a
mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.55 Csellengõk 9.20 Múlt-kor 9.50 „Így szól az
Úr!” 10.00 Református magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.35 Az utódok
reménysége 11.05 Afganisztán 11.30 2008 a biblia éve 12.00 Hírek 12.05 Tizenkét
kõmíves 12.35 Mit susog a fehér akác? 13.05 Stílus 13.35 Feszti körkép 15.05
Clipperton: Sziget a világ végén 15.00 Mûkorcsolya és jégtánc Eb 17.30 KészPénz
18.00 Panoráma vasárnap 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24 – Második évad 22.50 Hírek
23.00 Sport7 23.55 Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 9.00
A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.25 Inuyasha 9.30 Receptklub 9.50 Játék 10.50
MeneTrend 11.10 Auschwitz – A nácik végsõ megoldása 12.00 Híradó 12.10
Havazin 12.40 Tuti gimi 13.35 Johen Doe – A múlt nélküli ember 14.30 Doki 15.30
Mr. és Mrs. Smith 16.35 Medicopter 117 – Légi mentõk 17.30 Õslények kalandorai
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Álljon meg a nászmenet! 22.25 Heti hetes 0.00
Rali-vb 0.35 Portré 1.05 Az akciófilm mûvészete 2.50 Fókusz plusz
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.55 Jó ba-
rátok 10.30 Két testõr 11.05 Stahl konyhája 11.40 Mentõhelikopter 12.30 Knight
Rider 13.30 Charlie – Majom a családban 14.30 Eureka 15.30 Kyle, a rejtélyes ide-
gen 16.25 Smallville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Irigy Hónaljmirigy 21.10 Szex, csajok, Ibiza 23.00 Képírók 1.35 Bírósági mesék 2.25
Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.14
Kárpát-medencei krónika 8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Reformá-
tus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Hangalbum
16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.04 Vá-
logatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Rádiószínház 23.00 Hírek, kenó 23.30 Köszönöm a beszélgetést 23.54 A Latin
együttes és Mendelssohn kamarazenekar játszik 24.00 Éjszaka

Január 28., HÉTFÕ

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45 Don Matteo 10.50 Drága doktor úr!
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Roma
magazin 13.00 Domovina 13.35 Kisvárosi doktor 14.30 Pénz-vidék 15.00 Tinik, te-
nisz, szerelem 16.00 Kisváros 16.30 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.35 Leteszem a cigit 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.25 Modern képme-
sék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tv ügyvédje 21.10 Kék fény
22.00 Modern képmesék 22.10 Hétfõ este 22.40 Leteszem a cigit 22.50 Nyugat
100-Fogadj örökbe! 23.20 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Tv-taxi 23.50 Friss levegõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.25
Mozimatiné 13.40 Disney-rajzfilm 14.10 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP – Több
mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Legyen ön
is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 Halálhágó 23.55 Reflektor 0.15
Meggyanúsítva 2.15 Autómánia 2.45 Fókusz

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka
9.15 Betûbár 10.00 Teleshop 11.05 Szenzáció 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place
15.00 Száguldó vipera 16.00 Rex felügyelõ 17.00 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit
18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.15 Krimihétfõ – Az igazság har-
cosai 21.15 NCIS 22.15 Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosztály 0.15 Tények
este 0.45 Elbaltázott éjszaka 2.20 Aktív 2.50 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal 6.00 180 perc
8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Króni-
ka 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Kabaréklub 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi
tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.25 A Trio Stendhal felvételeibõl 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az én
hetem 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Január 29., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 Don Matteo 11.05 Drá-
ga doktor úr! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00
Unser Bildschirm 13.30 Kisvárosi doktor 14.25 Engedjétek hozzám... 14.30 Katoli-
kus krónika 15.05 Tinik, tenisz, szerelem 16.05 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi
17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Leteszem a cigit 17.45 Bûvölet 18.40 Az
örökös 19.25 Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Önök kérték! 21.10 Életképek 21.45 Modern képmesék 21.55 Kedd este 22.25 Lete-
szem a cigit 22.35 Kultúrház 23.05 Tûzvonalban 24.00 Hírek 0.10 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.25
Mozimatiné 13.30 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP – Több
mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Legyen ön
is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 Oroszlánszív 23.10 XXI. század
– A legendák velünk élnek 23.50 Maffiózók 0.55 Reflektor 1.15 Mi a hézag, tanár úr?
3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka
9.15 Betûbár 10.00 Teleshop 11.10 Truman-show 13.10 Észbontó 14.00 Melrose
Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Rex felügyelõ 17.00 Bostoni halottkémek 18.00
Favorit 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-rosszban 20.15 Miért pont Brian?
21.15 A nagy fogyás 21.45 Született feleségek 22.45 Columbo 0.40 Tények este
1.10 Alfred Hitchcock bemutatja 1.45 Szemétdomb 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó
13.04 Történetek Mátyás királyról 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15
Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.28 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés-tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányóra
0.10 Éjszaka

Január 30., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.55 Don Matteo 11.00 Drága doktor úr!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru
13.35 Kisvárosi doktor 14.25 Nyugat 100-Fogadj örökbe 14.55 Kormányváró 15.25
Kisváros 15.55 Tv-taxi 16.05 Körzeti híradók 16.20 Hírek 16.30 Tenisz
Federation-kupa 18.30 Közlekedõ 18.40 Az örökös 19.25 Modern képmesék 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Járom az utam... 22.00 Modern kép-
mesék 22.10 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.15 Lapozó 23.45 Hírek 23.55
Sporthírek 0.05 Tv-taxi 0.20 Von Höfler vagyok
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.25
Mozimatiné 13.40 Disney-rajzfilm 14.10 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP – Több
mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Legyen ön
is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 A szökés 22.00 Gyilkos elmék
23.05 Alias 24.00 Reflektor 0.20 Poltergeist – Kopó szellem 2.20 Egy rém rendes
család
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.15
Betûbár 10.00 Teleshop 11.10 Páncélos felmentõ sereg 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Rex felügyelõ 17.00 Bostoni halottké-
mek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.45 Jóban-rosszban 20.15 Shark –
Törvényszéki ragadozó 21.15 Doktor House 22.15 Liptai Claudia-show 23.15 A mé-
dium 0.15 Tények este 0.45 Buddha nyomában 2.15 Drága testek 3.05 Aktív 3.35
Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal 6.00 180 perc
8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Króni-
ka 12.30 Magánhangzó 13.04 Történetek Mátyás királyról 13.30 A református egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45
Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 A Trio Stendhal felvételeibõl 20.30
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Január 31., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45 Tv-taxi 10.05 Don Matteo 11.10 Drá-
ga doktor úr! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.30 A
négy páncélos és a kutya 14.25 Fogadóóra 14.55 Tinik, Tenisz, Szerelem 15.25 Kis-
város 15.50 Tv-taxi 16.05 Körzeti híradók 16.20 Hírek 16.30 Tenisz Federation-kupa
18.40 Az örökös 19.25 Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthí-
rek 20.10 Szempont 21.10 A la carte 22.00 Modern képmesék 22.10 Csütörtök este
22.45 Kultúrház 23.20 Abszolút 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 24.00 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.25
Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilmek 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP –
Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Le-
gyen ön is milliomos! 19.55 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 Nászok ásza 23.00 Há-
zon kívül 23.35 Harcos utcák 0.30 Reflektor 0.50 Infománia 1.20 Revolver 2.55 Há-
zon kívül 3.20 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes
mokka 9.15 Betûbár 10.00 Teleshop 11.05 A honkongi grófnõ 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Hetedik mennyország 17.00 A bostoni
halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-rosszban 20.15
Szellemekkel suttogó 21.15 A templomos lovagok öröksége 1.05 Nyomtalanul 1.55
Tények este 2.30 Simlis taxisok 4.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Történetek Mátyás királyról 13.30 A ró-
mai katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15
Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéle-
ti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.28 Zene 20.30 A nap tör-
ténetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Február 1., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45 Tv-taxi 10.05 Don Matteo 11.05 Drá-
ga doktor úr! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00
Sírjaik hol domborulnak... 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Babatévé 14.55 Tinik, Te-
nisz, Szerelem 15.25 Kisváros 15.55 Tv-taxi 16.05 Körzeti híradók 16.20 Hírek 17.30
Tenisz Federation-kupa 18.30 Közlekedõ 18.40 Az örökös 19.25 Modern képmesék
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Eurovíziós dalfesztivál 2007
21.25 Modern képmesék 21.40 Péntek este 22.15 Kultúrház 22.45 Múlt-kor 23.15
Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Tv-taxi 23.45 Tavasz, nyár, õsz, tél... és tavasz
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.25
Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP – Több
mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Legyen ön
is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 CSI – Miami helyszínelõk 22.00
LOST – Eltûntek 23.05 Odaát 24.00 Reflektor 0.20 Az új diri 2.20 Itthon 2.35 Fókusz
plusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes
mokka 9.15 Betûbár 10.00 Teleshop 11.10 Halálbiztos vizsga 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Hetedik mennyország 17.00 Bostoni ha-
lottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.15
Monk – Flúgos nyomozó 21.15 Golyóálló szerzetes 23.20 Veszélyes vágyak vonzá-
sában 1.05 Tények este 1.35 Drága testek 2.25 Reménysziget 3.15 Aktív 4.20 Favo-
rit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Történetek Mátyás királyról 13.30 A me-
todista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúr-
kör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.46 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 A nap tör-
ténetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA:
Január 26., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Teremfoci: Twister—DKS, Hala-
dás—Big Daddy Laca bisztró, 10.00 Megyei I. osztályú futball-összefoglaló,
12.00 Lapszemle, 15.00 Vendég a stúdióban: Városfejlesztés szakemberek sze-
mével, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 Egy kiállítás képei (15’), A faha-
sáb életrekeltése (60’), A Mezõföld kincsei (60’), 23.00 Lapszemle
Január 27., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Egy kiállítás képei (15’), A fahasáb
életrekeltése (60’), A Mezõföld kincsei (60’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Vendég a
stúdióban: Városfejlesztés szakemberek szemével, 15.00 Életképek a tinódi kö-
zösség életébõl (60’), Utánpótlásnevelés (60’), Pedagógusnap Sárbogárdon
(20’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Örömmondó, benne: a Mészáros
család (60’), Adventi református istentisztelet Polgár Tiborral, 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna
Január 28., hétfõ:7.00 és 12.00 Heti Híradó, 8.00 és 13.00 Sziréna, 16.00 Me-
gyei I. osztályú futball-összefoglaló, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lé-
lekút — ÉLÕADÁS, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Január 29., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Kézilabda: Aba—Mar-
tonvásár, Rácalmás—Martonvásár, Sárbogárd—Aba, eredményhirdetés,
12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Örömmondó, benne: a Mészáros család
(60’), Adventi református istentisztelet Polgár Tiborral, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Vendég a stúdióban: Városfejlesztés szakemberek szemével,
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Január 30., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Örömmondó, benne: a
Mészáros család (60’), Adventi református istentisztelet Polgár Tiborral, 12.00
Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 16.00 Szelídvízország (40’), Polgárõrök véradója Ala-
pon (40’), A magyar kultúra napja Sárszentmiklóson (30’), 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Teremfoci: Reál Mar-
git—Toledo 2005, Taki Team—Extrém, 23.00 Lapszemle
Január 31., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Teremfoci: Reál Margit—Toledo
2005, Taki Team—Extrém, 12.00 Lapszemle, 15.00 Megyei I. osztályú futball-
összefoglaló, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 Kézilabda: Aba—Marton-
vásár, Rácalmás—Martonvásár, Sárbogárd—Aba, eredményhirdetés, 23.00
Lapszemle
Február 1., péntek: 7.00 Lapszemle, 10.00 Szelídvízország (40’), Polgárõrök
véradója Alapon (40’), A magyar kultúra napja Sárszentmiklóson (30’), 12.00
Lapszemle, 16.00 Kézilabda: Aba—Martonvásár, Rácalmás—Martonvásár,
Sárbogárd—Aba, eredményhirdetés, 19.00 Lapszemle, 20.00 Vendég a stúdió-
ban: Városfejlesztés szakemberek szemével, 23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle
és a Heti Híradó már internetes oldalunkon is megtekinthetõ a
www.bogarditv.blog.hu címen. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök te-
re 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV
fogható minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25
MHz-es frekvencián. Hiba esetén kérjük hívják a következõ számokat:06 (40)
200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.

A KÁBELTÉVÉ MÛSORRENDJE
A CECEI TÉRSÉGBEN

A cecei tévéstúdióból Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres települése-
ken a helyi csatornán január 24-én 14 órától január 31-én 14 óráig az alábbi mûso-
rok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 12 órás mûsor lement, azonnal elölrõl kez-
dõdik).
Vendég a stúdióban, benne: Molnár László trombitamûvész (60’); Lélekút, benne: Si-
mon Juliska néni (75’); Móri Bornapok (45’); Polgárõrök évadzárója Alapon (45’);
Hitélet: Szabó Imre elõadása Ravasz László püspökrõl (60’); Heti Híradó (35’); Sziré-
na (60’); Teremfoci: Twister–DKS, Haladás–Big Daddy Laca bisztró (90’); Utánpót-
lás-nevelés Sárbogárdon (60’); Lapszemle (30’); A Mezõföld kincsei (60’); Megyei I.
osztályú futball-összefoglaló (80’). Összesen: 700 perc, azaz 11 óra 40 perc.

A Bogárdi TV szerkesztõsége
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. 06 (30)
681 7675, 06 (30) 235 9498. (300513)

Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20 év
tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290
8313.

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.

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

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

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

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344. (300840)

Üzlethelyiség eladó, vagy kiadó. 06 (30) 363 7533.
(300872)

Tanítói végzettséggel, német középfokúval, nyelv-
gyakorlattal, alsós gyerekeket 8. osztályig, korrepetá-
lást vállalok. 06 (70) 537 4867.

Akác tûzifa 2000 Ft/q. 20 q felett ingyenes házhoz
szállítás. 06 (70) 374 0769. (756427)

Korrekt hitelügyintézés. Jelzáloghitelek, lakásvásár-
lás, hitelkiváltás. Telefon: 06 (70) 395 1026. (756434)

Árpád-lakótelepen 3 szobás lakás eladó. Hitel meg-
oldható. Telefon: 06 (20) 474 5530. (756088)

Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (20) 287 8376.

Sonka-, kolbászfüstölést vállalok. Érdeklõdni: 06 (30)
214 5481. (756069)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel eladó.
Telefon: 06 (30) 604 2754. (756069)

Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754.
(756069)

’91-es Volkswagen Transporter (platós), ’94-es Maz-
da E 2.2-es (körablakos) tehergépkocsik eladók. Ér-
deklõdni: 06 (20) 423 5689. (756070)

Ady-lakótelepen lakás kiadó kis rezsivel. 06 (20) 916
4933. (756393)

Páncéltõkés, régi, fekete zongora sürgõsen eladó. 06
(70) 335 6413.
Eladó 2000-es évjáratú Opel Zafira 1.8-as, 16 V,
Elegance, metálzöld. Irányár: 1,8 millió Ft. 06 (30) 937
7545. (756387)

120-as Skoda, 1 év mûszakival, zöldkártyával, 70.000
Ft-ért eladó. 06 (30) 377 7955. (756054)

Töbörzsökön családi ház 11 millió Ft-ért eladó. 06
(30) 377 7955. (756054)

Arabella cipõboltban téli cipõk 30%-kal olcsóbban
kaphatók. (756094)

400 literes fagyasztóláda eladó. Érdeklõdni: 06 (70)
376 6959. (756172)

Örspusztai sertéstelepre sertésgondozót keresek. 06
(30) 342 8189. (756171)

Garázs kiadó Sárbogárd központjában. Érdeklõdni
18.30 után, a 06 (25) 461 642-es telefonszámon.
Szántóföldet bérelnék. 06 (20) 353 2296. (756050)

Nem tápos hízók eladók 100-200 kg-os súlyban. 06
(25) 460 278. (756042)

3+2+1-es ülõgarnitúra jó állapotban, kihúzható
ággyal, ágynemûtartóval kedvezõ áron eladó. 06 (70)
382 4386. (756046)

Árpád-lakótelepen téglaépületben földszinti lakás el-
adó. Irányár: 5,6 M Ft. 06 (30) 604 3314. (756045)

Sürgõsen eladó Sárbogárd központjában új, amerikai
stílusú családi ház. Irányár: 10,8 millió Ft. 06 (20)
2345 832. (756044)

Választási kancacsikó eladó. Sárbogárd, Köztársaság
út 108. 06 (25) 467 197. (256103)

Árpád-lakótelepen 1. emeleti erkélyes lakás és ga-
rázs eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 321 8644. (756031)

Paplankészítés tollból, szivacsból. Pákolicz Árpádné,
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. 06 (25) 476 051.
(756025)

Az M6-os autópályán Dunaújváros magasságában,
OMV töltõállomás nõi munkatársat keres. Telefon: 06
(30) 385 0414, 06 (30) 505 6561. (756175)

Farsangi jelmezek kölcsönözhetõk Sárbogárdon a
101 Kisruha üzletben az OTP-vel szemben. (756174)

Sárbogárd központjában, nyugodt helyen, téglaépü-
letben, I. emeleti 2 szobás, parkettás, erkélyes lakás
eladó. Egyedi fûtés kialakítható. Ár: megegyezés sze-
rint. 06 (20) 484 4763. (756181)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, felújított, erkélyes
lakás eladó. 06 (30) 638 3533. (756107)

1986-os Skoda 120 L áprilisig érvényes mûszakival el-
adó. 06 (70) 618 6420. (756108)

Megkímélt állapotú APRILIA SR-robogó eladó. 06
(70) 639 0924. (756183)

Sárszentmiklóson a Deák Ferenc utcában háromszo-
bás családi ház eladó. 06 (30) 361 1210.

Építési telek Sárszentmiklóson teljes közmûvel (víz,
villany, gáz, csatorna) eladó. 06 (70) 619 9587. (756200)

Német bálás ruhavásár Bajáról 200 Ft/db, Sárbogárd,
mûvelõdési ház, január 28-án, 8-12-ig.
Árpád-lakótelep, 53 m2-es, 4. emeleti, erkélyes, fel-
újítandó lakás eladó. Telefon: 06 (70) 206 8876. (756584)

Malacok eladók. Érdeklõdni: Sárbogárd, Bajcsy-Zs.
u. 87. 06 (30) 913 5795. (756582)

Villanyszerelést vállalok. 06 (30) 412 9867. (756578)

Sárbogárd központjában 2,5 szobás, komfortos csa-
ládi ház eladó. 06 (30) 412 9867. (756578)

Hosszú távra családi ház Sárbogárdon kiadó. 06 (30)
396 2706. (756577)

Villanyszerelést vállalok rövid határidõvel. 06 (30)
378 3405. (756160)

Székesfehérváron 9. emeleti egyszobás lakás eladó.
06 (70) 636 1309. (756576)

’93-as Fiat Tipo érvényes mûszakival 130.000 Ft-ért
eladó. 06 (70) 636 1309. (756576)

Alapon mangalica hízók eladók. Telefon: 06 (30) 823
1384. (756572)

Ingyenes hitelügyintézés! Hitelkiváltás, vásárlás, épí-
tés. Érdeklõdni: 06 (20) 323 6011. (756571)

Trabant 1.1-es, garázsban tartott, megkímélt, 1 év
mûszaki, téli-nyári gumi, kevés kilométer, 150 ezer fo-
rintért eladó. 06 (25) 476 105. (756516)

Pulykák eladók Sárbogárdon. 06 (70) 392 6473. (756564)

Ház eladó Sárbogárd központjában. Érdeklõdni: 06
(20) 566 2935. (756563)

Géprongy, 100 % pamut eladó. 100 Ft/kg. Nagy tétel-
ben házhoz szállítás. 06 (30) 590 7540. (756147)

Eladó Zastava személygépkocsi, kitûnõ állapotban,
Sárbogárd, Árpád-lakótelep 22/B. fsz. 2. Telefon: 06
(30) 473 6403. (756513)

Masszázs (gyógy, frissítõ). Telefon: 06 (30) 581
2353. (756586)

Új Nokia 5200 Vodafonos mobiltelefon eladó. 28.000
Ft. 06 (70) 339 1576.

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

Az abai SZESZFÕZDE RÖVID HATÁRIDÕVEL
PÁLINKAFÕZÉST vállal.

Érdeklõdni: 06 (30) 927 5627.

Lekner Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET. Telefon:

06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059. (756177)

A SÁRBOGÁRDI SZESZFÕZDÉBEN megindult
a PÁLINKAFÕZÉS! Bejelentkezés:

06 (30) 285 1041-es telefonszámon. (756567)

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi Tévében is látható!

A Légió 2000 Security Kft.
szervezésében

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

TANFOLYAM INDUL
SÁRBOGÁRDON

2008. január 5-étõl.

Jelentkezni lehet: Sárbogárd, Ady E. út 29.

Részletfizetési és munkalehetõség, jutalék!

Telefon: 06 (25) 508 980,
06 (20) 468 1795.

HEVES THERM mintaterem nyílt:
Sárbogárd, Ady E. út 168.

(a Photo Hall mellett)

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
széles választéka elérhetõ áron!

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

INGYENES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT!
RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕ!

SZAKSZERÛ SZERELÉS!

Bereczk Róbert

Telefon: 06(30)9377 545, fax: 06(25)461 237,
e-mail: bereczkr@invitel.hu
Egész évben akció!

Ágytolltisztítás,Ágytolltisztítás,
paplankészítéspaplankészítés
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,

pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és

új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Érdeklõni képviselõnknél:
06 (30) 325 5151,

www.tollpaplantisztitas.hu

A KVJ Mûvek Zrt. (2421 Nagyvenyim, KVJ
Mûvek út 2. ) azonnali belépéssel felvesz

2 mûszakos munkarendbe

SZERSZÁMKÉSZÍTÕT.
Jelentkezés feltétele: szakmunkás bizonyítvány

(szerszámkészítõ, esztergályos vagy marós);
elõny a többéves szakmai gyakorlat,

de pályakezdõ is lehet; önálló munkavégzés
és megbízhatóság.

Fizetés: megegyezés szerint.
Szakmai önéletrajzokat az alábbi e-mail címre

kérjük elküldeni: human@kvjmuvek.hu,
vagy a fenti címre postázni.

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet:

06(25)259 450/108-as mellék.
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és párját a

2008. február 16-án tartandó

Valentin-napi bálunkra!
Helyszín: Patkó csárda.
Zene: Csizmadia János.

Belépõjegy: 2.500 Ft. Vacsora: Patkó-tál.

Érdeklõdni lehet Kristófné Heiczinger Borbálánál:
06 (30) 6855 334.

Támogassa velünk egy kellemes est keretében
a töbörzsöki Zengõ Óvodát! Köszönjük!

Azoknak, akik nem tudnak részt venni rendezvényünkön, módjukban
áll pártolójegyeket vásárolni a helyi óvodában. Pártolójegy: 100 Ft.

A Szent István
Általános

Iskola története 1926-2005
Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;
Almádi Sándor:
Labdarúgó

kisokos(kodó)
Szõnyegi Hajnalka
szerkesztésében:

Sárbogárdi Iparos
Olvasókör

jegyzõkönyve
Hargitai Lajos szerkesztésében:

Sárbogárd 1956
Leszkovszki Albin:

Kompországi szerelmek
Hargitai Ildikó:

Likból lett leány
dr. Lendvai Gábor és
dr. Horváth András:

Mezõföld rejtett kincsei
Bogárd és Vidéke Lapkiadó

és Nyomda,
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.

Hargitai nagymama szakácskönyve
Ételed az életed címmel

kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban 2.500 Ft-os áron.
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Gondolkodjunk!
Érdemes volt megnézni a testületi ülést!
De meg vagyok sértve, hogy csak ötször
hozott szóba a polgármester, mosakodva
az elõrejelzéseim miatt, amik pestiesen
szólva „begyöttek”. A legjobban azon de-
rültem, hogy sárbogárdi módon oldották
meg, hogy ne legyen látható, mi folyik az
asztal alatt: egy méteres rongydarabbal
akarták eltakarni a nézõk elõl azt, amit
már mindenki tud. A képernyõ jobb oldali
részén azonban, egy körülbelül 8 cm-es ré-
szen, látható volt az, amit takargatni akar-
tak.
Több ember kérdezte tõlem, hogy olvas-
tam-e a Fejér Megyei Hírlap 2008. január
17-ei számát. Mivel azt a lapot nem jára-
tom, elhozták nekem a polgármesterünk-
kel készült interjút.
Miután elolvastam a cikket, megértettem
az emberek reakcióit. Úgy nyilatkozik a
polgármester, mintha nem a saját maga
elõzõ ciklusbeli tevékenységét kellett vol-
na kijavítani. Hát nem õ volt akkor is a pol-
gármester? Mitõl lett a mi megváltónk?
Az a mondás járja, hogy az öndicséret bü-
dös, fõleg, ha egy-egy dolog nem fedi a va-
lóságot. A létszámleépítésekkel kapcsolat-
ban az van leírva, hogy azt követõen sem
lett alacsonyabb a szolgáltatások színvona-
la. Ezt nyilatkozza a város polgármestere,
mi meg vagyunk a szenvedõ fél, akik mást
tapasztaltak.
Nem valószínû, hogy az az anyuka, aki
e-mailen kért segítséget tõlem, mert tavaly
szeptember óta nem vették föl a bölcsõdé-

be a gyermekét, egyetért ezzel a megállapí-
tással. Mindketten dolgoznának, de még
most januárban is azt hallhatta, hogy hár-
man vannak elõtte. Lassan pedig nem lesz
aktuális a dolog, mert a gyerek „felnõ” az
óvodába.
Az óvodás szülõknek sem hiszem, hogy
megfelelõ a „tartás” színvonala, tõlük is
csak panaszt hallok. Vagy ott egy ügyfél,
aki azt sérelmezi, hogy tavaly júniusi sza-
bálysértési ügye kapcsán januárig nem ka-
pott határozatot. De azok a szülõk sem ezt
tapasztalják, akiknek a gyereke az iskola,
óvoda miatt ingázásra kényszerül. A fiata-
lok szidják az idõseket, az idõsek szidják a
fiatalokat, a vidékiek a sárbogárdiakat és
fordítva. Elméletileg minden jegyet, bérle-
tet vásárló utas ugyanazt a szolgáltatást fi-
zeti ki, mindenki joggal elvárhatná, hogy
biztonságosan, ülve utazzon. (Állítólag a
vasúton is elõfordul, hogy Budapestig áll-
nak az utasok!) Egy-két járatot elnézve
nagyon nagy az esélye a potenciális tömeg-
katasztrófának. Ki lesz akkor a felelõs? Ja,
persze: mindig más!
Nem csak a gyerekeket fárasztja az ingá-
zás, hanem a felnõtteket is. Rengetegen al-
szanak a buszon, illetve aludnának, de ez
állva kissé macerás, bár az is igaz, hogy a
többiek megtartanák õket.
Na, szóval gondolkodjunk, bár ezért en-
gem nagyon utálnak. Az a kérdés, hogy a
szolgáltatások színvonalát tekintve mit ér-
tünk jónak? Ha a nullát, akkor az a legrit-
kább esetben csökken a jelenlegi alá. Ak-
kor igaz a megállapítás, de csak
akkor!

Csibegép (Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Nyílt
tér Figyelem!

Még mindig nem találják Pordán Já-
nost. Lapzártánkig semmi hír nincs a
képen látható, 20 éves, sárbogárdi, de
Szegeden tanuló fiatalemberrõl. Utol-
jára január 6-án látták. Azóta nem ad
életjelt magáról. Eltûnésekor fekete
farmert, sötétzöld kabátot és Wink ci-
põt viselt. Aki bármit tud róla, értesítse
Pordán Verát a 06-30-323-5347-es szá-
mon!

Szerkesztõség

Mentõk
A sajtófõnök válaszolt

Mint korábbi lapszámainkban olvashatták
(Lakat a mentõállomáson — dec. 13., Mi
lesz a mentõállomással? — január 10.):
Sárbogárdról vittek át mentõkocsit és dolgo-
zókat Pusztaszabolcsra, és itt csak egy 24
órás esetkocsi maradt mentõszolgálatra. Egy
9 órás és egy 12 órás betegszállító autó pedig
a kórházi betegszállítást végzi.

Ezzel kapcsolatban kérdéseket tettünk fel az
Országos Mentõszolgálat kommunikációs
és PR-igazgatójának, Gyõrfi Pálnak. A vá-
lasz ezen a héten érkezett meg, amit az aláb-
biakban közlünk.

Hargitai Lajos

Válasz

Sárbogárdon jelenleg három mentõgép-
kocsi áll szolgálatban, ebbõl az egyik ki-
emelt mentõegység. A pusztaszabolcsi
mentõállomással kapcsolatos felvetése
kapcsán fontosnak tartom leszögezni,
hogy a területi lefedettség javítása érdeké-
ben épülõ új mentõállomások üzembeállá-
sa szükségszerûen a mentõkapacitások új-
raelosztásával jár. Az OMSZ a sürgõsségi
ellátást az ország egészére vetítve, rend-
szerként tervezi, mely munkában fontos
cél az esélyegyenlõség biztosítása, vala-
mint a kiérkezési idõ lerövidítése.

Üdvözlettel: Gyõrfi Pál kommunikációs és
PR-igazgató, Országos Mentõszolgálat

Kérdezték
Nagyon helyes, hogy akkor, amikor je-
ges a járda, sózzák azt. Sárbogárdon egy
kicsit bõven is szórnak a buszmegállók-
ba. A buszvezetõk azt a véleményt fo-
galmazták meg, hogy ugyanazzal az erõ-
vel, amivel felszórják a megállók kör-
nyékét, felsöpörhetnék a kiszórt sót is
az olvadás után. A rengeteg sót ugyanis
az utasok a lábukon felhordják a bu-
szokra, a só pedig nagyon gyorsan szét-
marja a padozat alumínium burkolatát.
Ennek a javítása igen drága mulatság.
Arról nem is beszélve, hogy ez a renge-
teg kiszórt só tönkreteszi a járdát, az út
menti fák gyökerét, és a csatornán a csa-
padékkal együtt elfolyva szennyezi a
környezetünket is.

Ha komolyan gondolják a városban a
környezet védelmét, kis odafigyeléssel
hatalmas értékeket menthetnek meg.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

KINEZIOLÓGIAI
szakmai tanfolyam

Siófokon
2008. február 6-ától 10-éig.

Érdeklõdni
Takács Katinál lehet,

telefon: 06 (30) 9869 670.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl


