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ÁLLÁSPONTUNK
Újra kampány van, és több oldalról próbálják lapunkat befolyá-
solni ilyen, vagy olyan politikai irányból. Most éppen a mezõ-
szilasi szórólapozási botránnyal kapcsolatban tapasztalunk be-
folyásolási kísérletet. Ehhez kapcsolódóan interneten és telefo-
non is kaptunk jelzéseket. A történet a következõ:
A Fidesz megkeresett bennünket azzal, hogy Mezõszilason az
önkormányzat dolgozói a Miniszterelnöki Tájékoztató Hivatal
„Biztonság a magyar gazdáknak” címû információs anyagaival
együtt terjesztették dr. Szabadkai Tamás kampányszórólapjait.
Kérték, az ezzel kapcsolatos írást jelentessük meg az újságunk-
ban. Ezzel együtt hoztak egy másik írást is a sárbogárdi képvise-
lõ-testület ellenzéki képviselõinek közleményét Sárbogárd ön-
kormányzatának gazdasági helyzetével kapcsolatban. Az írások
tartalmát megismerve azt válaszoltam, mivel kampányidõszak
van, azokat csak politikai hirdetésként vagyunk hajlandók kö-
zölni. Mivel az újság független közéleti hetilap, elhatároljuk a
lapot a politikai megnyilvánulások tartalmától. A fizetett hirde-
tések tartalmáért — mint azt a 6/1996. évi I. törvény egyértel-
mûen ki is mondja — nem a sajtótermék, hanem annak közrea-
dója felel. Ezt megértették, így a kérdéses írások a Fidesz politi-
kai hirdetéseként jelentek meg keretezett formában. Annak az
oldalnak a fejlécében is „POLITIKAI HIRDETÉS” felirat sze-
repelt.
Következõ héten az MSZP megbízottja jött be szerkesztõsé-
günkbe, és azt követelte, hogy jelentessük meg a fenti Fidesz
hirdetéssel kapcsolatos nyilatkozatukat. Erre azt válaszoltam,

erre ugyanolyan formában, vagyis fizetett hirdetés formájában
van lehetõség, mert annak tartalmáért az a politikai párt felel,
amelyik azt közzé tette. Nem adták fel fizetett hirdetésként, ha-
nem a sértõdöttet játszva más csatornákat próbálnak keresni a
lejáratásunkra.
Az elõzõ választási kampány idején azt tapasztaltuk, hogy a pár-
tok rájöttek, hagyományos hirdetésekkel nem érnek el akkora
sikert, mint korábban, ezért több stratégiát végigpróbáltak. A
helyi lapokat a 2002-es választások idején olvasói levelekkel
árasztották el oly mértékben, ha mind megjelentetjük, akkor
nem újságot, hanem könyvet kell kiadnunk heti szinten. Akkor
hoztunk önvédelembõl egy külön szabályt, csak akkor közöljük
le az olvasói levelet, ha az a térségünket közvetlenül érintõ, gya-
korlatias és nem politikai értelemben vett közüggyel foglalko-
zik. Az újságból így sikerült „kiszorítani” a kampány idején a
pártok nevében, illetve a kampányszervezõk megbízásából le-
velet írókat.
Az újság a keretes megjelentetéssel és a fejléc szövegével tudja
figyelmeztetni (!!!) olvasóit arra, hogy fizetett politikai hirde-
tésrõl van szó. A jövõben ezt még inkább egyértelmûvé szeret-
nénk tenni. Ezentúl nemcsak a fejlécben, hanem az aláírás mel-
lett is szerepelni fog „Fizetett politikai hirdetés”.
A politikai közélet természetesen ettõl függetlenül nem szorul
ki az újságból, hiszen minden jelölt kap az újságban egy díjmen-
tes bemutatkozási lehetõséget közéleti rovatunkban, és beszá-
molunk lapunkban a pártok jelentõsebb fórumairól és a válasz-
tások lefolyásáról, eredményérõl is.

Hargitai Lajos, a Bogárd és Vidéke
független közéleti hetilap felelõs kiadója

MADÁRVÉSZ
Csütörtökön délután az egyik kislóki lakos, Tóth Attila telefo-
nált, Mezõfalva felé az út menti árokban két zsák csirkehullát ta-
lált a fia. A zsák körül szanaszét hevertek a kutyák és rókák által
kihúzgált és megrágott döglött csirkék. Azt kérdezte, mit csinál-
jon, mert véleménye szerint különös tekintettel arra, hogy ma-
dárinfluenza járvány van, nem lehet legyinteni az esetre.
Mondtam neki, mielõtt bármit tennénk, személyesen gyõzõdjön
meg a dologról. Negyedóra múlva visszahívtam, akkor megerõ-
sítette, személyes tapasztalata szerint valóban minden úgy van,
ahogy a gyerek elmondta neki. Ezután értesítettem az állat-
egészségügyet, szóltam a polgármesternek és a rendõrségnek.
Addig is kimentem biztosítani a helyszínt. Ha bárki hasonlót
tapasztal, így kell eljárni.

Folytatás a 3. oldalon�

KISLÓKON?KISLÓKON?
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Az MDF képviselõjelöltje
Harasztiáné Terner Irén az MDF országgyûlési képviselõ jelöltje Fejér me-
gye 6-os számú választókerületében. Ezen a héten õt mutatjuk be Olvasó-
inknak. Neve a térségünkben nem ismeretlen. Csaknem a rendszerváltás
kezdete óta sikeres vállalkozóként tevékenykedik. Most a politika világá-

ban szeretné kipróbálni képességeit. De szóljon õ önmagáról.
— Sárbogárdon születtem, Cecén nevelkedtem. Az általános
iskolai osztályfõnököm, Szabados Jánosné tanácsára válasz-
tottam a Postaforgalmi Szakközépiskolát, amit Budapesten
végeztem el. Azóta is hálával gondolok rá, mert õ tudta, hogy
édesanyámnak, aki egyedül nevelt hármunkat, nem lesz le-
hetõsége továbbtaníttatni, de ezzel a végzettséggel már bol-
dogulhatok az életben.

1976-ban kezdtem dolgozni a Magyar Postánál, Fejér megyé-
ben voltam rendszeres helyettes 1987-ig. Ezután a Hungária
Biztosító üzletkötõje lettem. A rendszerváltás után 1991-tõl
másodállású vállalkozást indítottam, az Ügynökség A-tól
Z-ig Közvetítõ Irodát, amit 1994-tõl fõállásban vezetek a mai
napig. Ingatlanközvetítéssel, hitelügyintézéssel, biztosítá-
sokkal foglalkozunk.

A Pécsi Tudományegyetem felnõttképzési karán — munka
mellett — most járok személyügyi szervezõ szakra, másod-
éves vagyok. Két gyermekem van. A lányom a Szegedi Tudo-
mány Egyetem jogi karán, a fiam az ELTE informatikai sza-
kán tanul. Gyermekeim már felnõttek, így több idõm van kö-
zösségi dolgokkal foglalkozni; ezért is fogadtam el a Magyar
Demokrata Fórum felkérését Fejér megye 6-os számú vá-
lasztókörzetének országgyûlési képviselõjelöltségére.

Elvállaltam e feladatot azért is, mert a kétpártrendszer a de-
mokrácia halála lenne. Minden eredményemet segítõ szán-
dékomnak köszönhetem, és most is ez motivált. Elég harcos-
nak tartom magam ahhoz, hogy eredményesen képviseljem
térségünk érdekeit.

Az MDF programjához híven támogatom a kisebb parla-
mentet, ugyanakkor a nagyobb önkormányzati támogatást,
hogy a vidék is felzárkózhasson a városhoz. Fontosnak tar-
tom az egészségügy reformját és a hazai cégek, vállalkozások
kiemelt támogatását.

Mivel Cecén nevelkedtem, és az egész családunk a mezõgaz-
dasággal foglalkozott, ismerem annak nehézségeit. Amikor
kellett, mi tudtuk, mi az összefogás. Ezt sajnos a mai politikai
szereplõk nagy része nem ismeri. Pedig az ország jelenleg
kétfelé rángatott szekerét csak összefogással lehet kihúzni a
gödörbõl. Szándékom az, hogy kölcsönös párbeszéd kialakí-
tását szorgalmazzam a két tömegpárt között, nemzetünk ér-
dekében. Mindenki tudja, hogy háborúban nem lehet gazda-
ságot építeni. Az értékes, építésre alkalmas energiák haladá-
sunkat szolgálják, ne a szétforgácsolódást!

Köszönöm az ajánlószelvényeket, amit aktivistáinkon, roko-
naimon keresztül, levélben, vagy személyesen juttattak el
hozzám. Köszönöm a Független Kisgazda és Polgári Párt tá-
mogatását, akik szintén nagyon sok ajánlószelvényt gyûjtöt-

tek számomra. Örülök annak, hogy sokan osztják álláspon-
tomat, és az MDF higgadt, nyugodt, átgondolt politikáját tá-
mogatják.
A Bogárd és Vidéke jövõ heti számában választókerületünk-
kel kapcsolatos terveimrõl olvashatnak majd. Kérem, kísér-
jék figyelemmel programomat!
Észrevételeiket, javaslataikat a terner@freemail.hu e-mail
címen, vagy az MDF Iroda, 7000 Sárbogárd, Asztalos utca 1.
címen várom.
Telefonszámom: 06-30-9-364-371
Ajánlom mindenki figyelmébe honlapunkat (www.mdf.hu),
ahol részletesen megismerheti központi programunkat.
Köszönöm az újságnak, hogy megszólalási lehetõséget bizto-
sított számomra.
— Munkájához sok sikert kívánunk!

Hargitai Lajos
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�Folytatás az 1. oldalról
Nemrégiben Rétszilason volt hasonló eset. Ott egy kocsirako-
mányra való csirkehullát vittek ki a határba. Abból az esetbõl a
nagy mennyiség miatt országos hír lett. Úgy látszik, sok ember-
nek még mindig nem jutott el az agyáig, hogy ez nem gyerekjá-
ték. Nem fogják föl ésszel milyen nagy veszélynek teszik ki ezzel
a tettükkel a környezetet.
Húsz perc múlva megérkezett dr. Bögyös Gábor állatorvos. Vé-
dõruhát vett föl, aztán megvizsgálta a tetemeket. A mintákat
külön zsákba tette. Ezt felküldik vizsgálatra, hogy megállapít-
sák, nem madárinfluenza végzett-e a baromfikkal. Megérkezett
rövidesen a rendõrség, a hatósági állatorvos, majd Sárközy Ká-
roly gyepmester is, aki elvitte a hullákat a megsemmisítõbe, és
fertõtlenítette a helyszínt.
A rendõrség a tanúk meghallgatása után ismeretlen tettes ellen
egészség veszélyeztetése és környezetkárosítás bûncselekmé-
nyek gyanújával indított nyomozást.

Rendkívül fontos lenne, ha mindenki megértené, az emberre is
veszélyes madárinfluenza-járvány terjedését csak úgy akadá-
lyozhatjuk meg, ha betartunk néhány alapvetõ, igen egyszerû
szabályt.
A házi szárnyasokat zártan tartsák, hogy azok ne érintkezhesse-
nek vadmadarakkal.
Ha saját tartású baromfi elhullik, azonnal értesítsék a hatósági
állatorvost. A tetemeket ne ássák el, ne vigyék ki a határba, és
minden eszközzel akadályozzák meg azok állatokkal vagy em-
berekkel való érintkezését.
Az elhullott háziállatok, különösképpen a baromfik kivitele
közterületre, határba bûncselekmény, mert ezzel a tettel súlyo-
san veszélyeztetik az emberek, állatok egészségét és károsítják
a környezetet.

Hargitai Lajos

MADÁRVÉSZ KISLÓKON?

Fekete munka:
fekete kenyér

Állás nincs valami sok manapság, éppen ezért, aki dolgozni
akar, minden adódó lehetõséget megragad. Az álláskeresõk kö-
zül azonban vannak, akik a nagy igyekezetben bármit elvállal-
nak — a munkaadók közül pedig vannak, akik ezt ki is használ-
ják. Erre példa az a történet is, ami egy környékbeli emberrel
esett meg nemrég:
Az illetõ újsághirdetés alapján jelentkezett egy munkára. Új-
donsült fõnökével abban egyeztek meg, hogy hetente lesz fize-
tés. Szerzõdést nem írtak alá, ráadásul saját költségén kellett a
munkahelyre utaznia minden nap. Fizetést — különféle kifogá-
sokkal — nem kapott se az elsõ, se a második héten, se egy hó-
nap múlva. Annyi esze volt fõhõsünknek, hogy a körülmények-
re tekintettel mihamarabb otthagyta a munkáltatót. A pórul
járt ember megfizette a tanulópénzt. Azzal tisztában van, hogy
jogilag nem tehet semmit, de bízik abban, hogy az õ példája ta-
nulság lesz más álláskeresõknek, hogy ne essenek abba a hibá-
ba, amibe õ.
A fekete munka nem csak annak veszélyét rejti magában, hogy
a munkaadó kihasználja a dolgozót. A munkavállaló elsõ nyug-
díj kézhezvételekor is megtapasztalhatja az illegális munka hát-
rányait.
A Fejér Megyei Munkaügyi Központ Sárbogárdi Kirendeltsé-
gének egyik munkatársa az eset kapcsán elmondta:
Szerzõdés nélkül nem szabad megkezdeni a munkát. A munka-
vállalók a munkaügyi központnál utánanézhetnek annak, hogy
be vannak e jelentve. Ha bárki tudomást szerez a fekete munká-
ról, bejelentheti azt az Országos Munkabiztonsági és Munka-
ügyi Fõfelügyelõség Közép-dunántúli Munkaügyi Felügyelõ-
ségénél, melynek címe: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király
körút 6., telefonszáma: 06 (22) 511 000. Amennyiben a munka-
ügyi vizsgálat igazolja a fekete munkát, a munkáltató súlyos
büntetésnek néz elébe.

Hargitai Kiss Virág

Kérdezték

Buszközlekedés
Március elsejével megszûnik a Volán irodája Sárbogárdon. Ez
azt jelenti, hogy ezentúl minden utazási ügyben Székesfehér-
várra kell majd menni? — kérdezték telefonon múlt héten.
A kérdéssel felkerestem Tóth Istvánt, az Alba Volán vezérigaz-
gatóját. Õ érdeklõdésemre elmondta, hogy nem szûnik meg a
sárbogárdi Volán-kirendeltség, csupán két fõ irodai alkalma-
zott elbocsátása miatt nap közben nem lesz ügyfélszolgálat az
irodában. Az utasok számára ez nem jelent semmilyen válto-
zást. Amikor bérletváltás van, ugyanúgy teljesítenek szolgálatot
ezután is Sárbogárdon. Menetrendi felvilágosítást telefonon
adnak a székesfehérvári ügyfélszolgálatnál. Igyekeznek a
menetrendet úgy alakítani, hogy az utasoknak leginkább
megfelelõ legyen.
A vezérigazgató kéri az utasokat, hogy az esetleges menetrendi
igények, javaslatok kapcsán hívják telefonon a 06 (22) 538 702
számot.

Hargitai Lajos

ADÓ 1% — Köszönettel fogadjuk, ha támogatják
céljainkat a nekünk utalt jövedelemadójuk 1%-ával.

Adószámunk: 18484205107.
Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány

Meghívó
A Petõfi Sándor Gimnázium kisgimnazistái

2006. március 4-én, 9 órakor
tartják hagyományos

szaktárgyi bemutatójukat
a mûvelõdési házban.

Szeretettel várjuk jelenlegi és leendõ diákjainkat,
hozzátartozóikat, valamint mindenkit, aki érdeklõdik

a képzési forma iránt. A belépés díjtalan.
Tájékoztatjuk a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezni

szándékozókat, hogy jelentkezési lapjukat
március 31-ig adhatják le iskolánkban.

Boda János igazgató
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Az Élõlánc fóruma Sárbogárdon
Lendvai Gábort, az Élõlánc ökopárt

képviselõjelöltjét mutatta be az ér-
deklõdõ választópolgároknak Ács Sán-
dorné a kishantosi népfõiskola és Bártfai
Antal a jelöltet támogató Kapocs Egyesü-
let részérõl a sárbogárdi mûvelõdési köz-
pontban múlt héten tartott fórumon.

Ez a politikai tömörülés még igen új az or-
szágban, bár már eddigi mûködése során
jelentõs sikereket könyvelhetett el magá-
nak. Az Élõlánc a Zengõn létesítendõ lo-
kátor-állomás megépülése elleni tünte-
téssel vált igazán ismertté, bár nagy töme-
geket mozgattak meg az iraki háború elle-
ni tüntetéssel is, és eredményesen segítet-
ték a gazdatüntetést tavaly. Következete-
sen fellépnek a génmódosított növények magyarországi enge-
délyeztetése ellen. A legnagyobb sikert azonban Sólyom László
államelnökké választására tett javaslatukkal érték el.
A fórumon résztvevõk arról érdeklõdtek, hogy nem okoz-e
majd problémát, hogy civil mozgalomból most párttá szerve-
zõdnek. No, és mi lesz a civil célokkal, ha beszállnak a politikai
adok-kapok ringjébe?
Ácsné és Lendvai Gábor elmondták, hogy szeretnék megõrizni
pártként is a civil szervezeti jelleget, nem lesznek hierarchiku-
san szervezõdõ párt. Talán ezért sincs felülrõl igazgató elnöksé-
gük, hanem méhsejtszerûen kapcsolódnak egymáshoz a cso-
portok, mindegyik saját autonómiával. A parlamentben sem kí-
vánnak politikai tömörülésekhez kapcsolódni, hanem a parla-
menti pártoktól függetlenül a valóságos és közvetlen társadalmi
érdekeket képviselik majd.
Habár az eddigi tevékenységük többnyire mindig szembe ment
a jelenlegi állami politikával, mégsem mondható az, hogy az
úgynevezett „jobboldali” célokat szolgálnák, még ha sok céljuk
a Fidesz által is képviselt polgári értékrendet követi. Valójában
teljesen értelmetlennek tartják a társadalom mesterséges pólu-
sokra bontását és azok mentén az emberek tudatos szembehe-
lyezését egymással. A társadalom ugyanis felfogásuk szerint

nem jobb- és baloldali elvek szerint mûködik, hanem vannak
valóságos társadalmi problémák, amelyeket meg kell oldani, és
a jó megoldás csak a helyi társadalom, a nemzet és a természeti
környezet harmóniájára épülhet.
Prospektusukban olvashatjuk az alábbiakat:
„Ezúttal nem egy facsoportot vagy egy folyót védelmezünk, hanem
önmagunkat — az országot. Elhatároztuk, hogy pártot alapítunk a
védtelenek védelmében. A közöny és a beletörõdés ellen. Magyaror-
szágért, Te magad légy a változás!”
Ez a felfogás a hagyományos politikai kategóriákhoz szokott
emberek számára szokatlan, bár egyre többen elgondolkodnak
ennek igazságán, látva az egyre lehangolóbb, teljesen értelmet-
len, az emberi energiákat pazarló politikai sárdobálást. Éppen
ezért egyik fontos követelésük, hogy egy új, igazságos és átlátha-
tó választási rendszerrel, a pártlisták eltörlésével végre a valódi
részvételi demokrácia valósuljon meg Magyarországon, hogy
ne mások döntsenek sorsunkról.
Vajon sikerül-e az Élõláncnak annyi embert meggyõznie a vá-
lasztásokig, ami elegendõ lesz a parlamentbe jutáshoz és fõ-
képp ahhoz, hogy ott súlya is legyen a szavuknak?

Hargitai Lajos

A legkülönfélébb hóembereket és -állatkákat építették a gyerekek a februári hóból a Hõsök
terei óvoda udvarán. Az ifjú alkotókat és mûveiket még frissiben sikerült lencsevégre kapni.

— V —

HÓSZOBRÁSZOKHÓSZOBRÁSZOK
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Farsangi fánkkal ünnepeltek

A sárbogárdi nyugdíjasklubban he-
tek óta folyik a farsangi készülõdés.

Minden klubtag számára készült farsan-
gi csákó az ügyes kezû asszonyok, fõként
az örökifjú Schönborn Marika jóvoltá-
ból. Feldíszítették szépen a termet is, és a
nagy nap reggelén már korán bedagasz-
tották a farsangi fánkot Hargitai nagy-
mama receptje és az õ szigorú irányítása
mellett. Mert hát a farsangi fánk készíté-
se nagy tudomány! Régen a férjhez menõ
lányok tudományának egyik fontos mér-
céje volt az, hogy tud-e szép szalagos fán-
kot sütni. Akkor lett ugyanis szalagos a
fánk, vagyis az oldalán fehér szalagot vi-
selõ, ha jól kidagasztották. Ehhez viszont
jó erõs kézre és odaadó figyelemre volt
szükség. Mindkettõ hitelesen tanúsítot-
ta, hogy a leány asszonynak való-e.

Nos, a fánksütésnél a segédkezõ asszo-
nyok egymással versenyezve bizonyítot-
ták, nem alábbvalók a tudományos Har-
gitai nagymamánál, mert a víg kedélyû
Kádasné Marika és a táncos lábú Terike
olyan tésztát dagasztottak, majd elrepült
tálastól együtt. A fánk elrepülését pedig
igencsak sajnálták volna, mert e nemes fi-
nomság farsang táján nem arra készül,
hogy elrepüljön, hanem arra, hogy a né-
pes vendégsereg jó étvággyal bekebelez-
ze, és a porcukortól legyen fehér mind-
nek az orra hegye.
A klubvezetõ asszony a megmondhatója:
egy fánk se érte meg a másnap reggelt ab-
ból a 285 darabból, amely hét kiló liszt-
bõl, 35 tojással készült a klub nem EU-
szabványos, de alkalmatos konyháján.
Faragó Lajos zenével fogadta az érkezõ
vendégeket, akik mindegyike egy csákót
is kapott a fejére, hogy ezzel is növeljék a

bolondos kedvet. Így kezdõdött a vidám
est. Aztán folytatódott a jelmezesek fel-
vonulásával. Kádasné bájos Csocsoszán-
ként, lenge Pillangókisasszonyként lej-
tett végig a parketten, miközben Molnár-
né Icuka a nagyáriát énekelte a táncához.
Jött utána egy hindu nõ, majd egy török
háremhölgy és mai való világunkhoz iga-
zodva egy utcalány. Õt követte a szigorú
rendõr. Ja, majd elfelejtettem, a kezdet
kezdetén a takarítónõ toppant a terem-
be, azután betántorgott az õ drágalátos
részeg férje. Volt egy csinos, ugribugri,
indián lány is a seregletben, akirõl senki

se mondta volna meg, hogy nem húszéves
tinilány. Szóval a közösség és a vidámság
megfiatalítja az embert. Ez nagy igazság,
ami százszázalékosan igaz a sárbogárdi
nyugdíjasklubban. Arról meg ne is be-
széljünk, hogy a fánkevés, jelmezes be-
mutató és mûsor után volt olyan tánc,
hogy majd kidõlt a nyugdíjasklub négy fa-
la.
Itt a vége, fuss el véle, de elõtte kapd el a
farsang farkát, hogy legyen már végre
igazi tavasz.

Hargitai Lajos
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KÕ(OLAJ)KOR
Ha az emberiség történelmérõl van szó,
akkor más léptékkel mérjük az élet dol-
gait, mint a jelen eseményeit.
Minél messzebbre tekintünk vissza az
idõben, annál inkább tagolatlanabb ké-
pet kapunk.
Ha például az 1956-os eseményeket ta-
nulmányozzuk, még sok ma is élõ sze-
méllyel találkozhatunk, akik résztvevõi
voltak az akkori történéseknek.
Viszont a honfoglalás korának személye-
irõl már nagyon hiányosak az ismerete-
ink. Tudjuk a hét törzs vezéreinek nevét,
megismerhetjük az akkor éltek feltárt sí-
rokban talált csontjait, használati eszkö-
zeit.
Ha az idõben még messzebbre megyünk
vissza, például az ókorba, onnét már csak
egy-egy hadvezér, fáraó neve maradt
ránk. Embermilliók sokaságáról, több
száz év alatt született, élt és meghalt em-
berelõdeinkrõl semmit sem tudunk.
Mindez így van jól, hiszen történelmünk
alakulását, annak lényegét csak úgy ért-
hetjük meg, ha nem temetjük el figyel-
münket a részletekben.
Az idõ múlásához hozzárendelünk vala-
mit, ami legjellemzõbben fejezi ki az em-
beriség akkori létét. Például a kõkort,
bronzkort, vaskort azért nevezzük így,
mert használati tárgyaik jellemzõen ab-
ból az anyagból készültek.
Vagy a feudalizmust a földbirtokról, a fe-
udumról neveztük el, mert akkor az hatá-
rozta meg az élet valamennyi területét.
Ha a történelmünk szakaszai minden est-
ben kapnak valamilyen jellemzõ jelzõt,
érdemes feltennünk a kérdést, vajon nap-
jainkat, vagy a 20. századot ötszáz vagy
ezer év múltával milyen minõsített néven
nevezik majd?
Feltételezhetõ, hogy leszármazottaink
maradnak a jól bevált szokásnál, és ko-
runkat is a legjellemzõbb vonásáról neve-
zik el.

Milyen nevet adnak majd? Legújabb
kor? Atomkor? Az informatika kora?
Globalizációs kor?
Nem hiszem, hogy bármelyiket is válasz-
tanák, noha mindegyikben sok valóság
van.
Szerintem a kõolaj az, amelybõl már száz
éve minden örömünk, sikerünk, de min-
den bajunk is származik.
Erre az ásványi anyagra vezethetõ vissza
két világháborúnk, és az, hogy azóta min-
den nap dörögnek a fegyverek bolygón-
kon.
A kõolaj megszerzése, birtoklása húzó-
dik meg minden esemény mögött.
Például az USA, Anglia és csatlósaik —
közöttük, sajnos, hazánk is — azzal a ha-
zugsággal rohanták le Irakot, hogy ott tö-
megpusztító fegyverarzenál van, és kü-
lönben is, el kell vinni a demokráciánkat,
kultúránkat annak a sokat szenvedett ira-
ki népnek. Még akkor is, ha minderre õk
maguk távolról sem tartottak igényt.
Ártatlan arab gyermekek, nõk, öregek
ezreit mészárolták le az amerikai, angol
„felszabadítók” és csatlósaik. Sunyi mó-
don, magasan szálló repülõkbõl leszórt
bombákkal, messze hordó rakétákkal
gyilkoltak.
Vajon mit érezhetnek azok az iraki, afgán
vagy palesztin emberek, akiknek hazáját
a multinacionális finánctõke zsoldosai
porig rombolták, feleségeit, gyermekeit,
szüleit megölték?
Nem nehéz kitalálnunk, hogy visszavá-
gásra vágynak, hiszen még a legszelídebb
állat is támad, ha õt támadják. Az ember
sem különb.
Mostanság új jelenségnek lehetünk ta-
núi. 2003. szeptember 11-én Ameriká-
ban, majd Spanyolországban és London-
ban történtek „terrortámadások”. Felso-
rolni sem lehet azoknak a robbantások-
nak a számát, amelyek Irakban, Törökor-
szágban, Egyiptomban vagy épp Paleszti-
nában történtek.

Most azt sugallja nekünk a nemzetközi
tõke által pénzelt média, hogy milyen
barbár, embertelen, kegyetlen dolog bé-
kés városokban, békés emberek között
robbantani, ártatlan emberek százainak
halálát okozni. Valóban az. Elgondolni is
rettenetes, nem is beszélve arról, hogy
ilyen esemény hazánkban is megtörtén-
het.

Mégis, ha mindennek a legmélyebb okát
keressük, akkor nem az úgynevezett „ter-
roristákat” kell mindezért okolnunk.
Most egy be nem látható láncreakció in-
dult el. A „fejlett, demokratikus” orszá-
gok nyugalma, rendje felbomlóban van.
Mostanság sorozatban gyártják az olyan
törvényeket, amelyek szabadságjogain-
kat korlátozzák. Megfigyelnek bennün-
ket, telefonbeszélgetéseinket lehallgat-
ják és rögzítik, leveleinket felbontják.
Utazásainkat egyre szigorúbb feltételek-
hez kötik. Kezd a félelem általánossá és
állandóvá válni.

Ez pedig még csak a kezdet. Mert amíg az
arabok ezreit pusztítjuk, az iszlám vallás-
ban halálos ellenségünket látjuk, ezzel
párhuzamosan kiépülõben vannak rend-
õrállamaink.

A fejlett demokráciákban élõ emberek
biztonságra vágynak, védelemre. Veszé-
lyes ez, mert sokan máris az egyszemélyes
diktatúrában vélik a leghatékonyabb vé-
delmet.

Fordulóponthoz érkezett az emberi civi-
lizáció. Félelmeink mozgatórugója, oka
szenvedéseinknek: a kõolaj.

Technikailag nagyon magas szintre jutot-
tunk, de ha jól belegondolunk, mi, embe-
rek, semmit sem változtunk a kõkor óta: a
földi javak megszerzéséért mindenre ké-
pesek vagyunk. A „legkevesebb” az, hogy
ma is leöldössük embertársainkat, példá-
ul mostanság a kõolaj birtoklásáért.

Hát, ilyen korban élünk, kõ(olaj)korban.
A félelem kora lesz ez.

Borbély József

Lemondott Mezõszilas polgármestere
Általános meglepetést keltett, hogy Mezõszilas polgármeste-
re február 28-ai hatállyal beadta lemondását. Váratlan távo-
zását egészségi állapotának megromlásával indokolta.
Az ügy hátterében azonban sokkal inkább a település önkor-
mányzatának nehéz anyagi helyzete állhat. A testület ugyanis
február 15-i ülésén nem fogadta el az önkormányzat és az in-
tézmények 2006. évi költségvetését.

A polgármester lemondását követõen a testület felkérte
Horváthné Gógán Jolán alpolgármestert, hogy tekintse át és
adjon tájékoztatást a valós helyzetrõl, majd terjessze be ismét
a költségvetést. A költségvetés ismételt megtárgyalására
február 27-én kerül sor. Információink szerint a megszorítá-
sok miatt a települések legtöbbje anyagi gondok elé néz ebben
az évben.

Hargitai Lajos
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Iskolanyitogató
az alsó tagozaton

2006. február 22-én, szerdán, 8-12 óráig
tartották hagyományteremtõ iskolanyi-
togató napjukat a cecei Illyés Gyula Álta-
lános Iskola alsó tagozatos tanítói és di-
ákjai a Deák F. úti épületben. Az iskola-
nyitogató napon sok szülõ, nagyszülõ, a
volt óvó nénik és a leendõ elsõ osztályo-
sok szülei részt vettek és betekinthettek
az iskola mindennapi életébe, ismerked-
hettek a község oktatási intézményével.
Mindenki ellátogathatott az õt érdeklõ
nyílt tanórákra, tapasztalatokat szerez-
hetett, hogyan is folyik a nevelõmunka az
iskolában.

Mesemondóverseny

Február 24-én, pénteken rendezik meg
az immár hagyományosan tél végi Sárvíz
Iskolaszövetség Mesemondóversenyét
Cecén.

A kistérség 1—6. osztályosait több kor-
csoportra bontva hallgatják meg a zsûri
tagjai és értékelik szépkiejtésüket, mese-
mondásukat, elõadókészségüket.
A minden évben megrendezésre kerülõ
verseny célja az, hogy megszerettessék a
diákokkal a magyar mesék világát, mese-
olvasó és értõ, és ezt a tudományt átadó
fiatal nemzedéket neveljenek fel. Az idei
évben a cecei iskola testvériskolájából is,
a nagyváradi Juhász Gyula Általános Is-
kolából is érkeznek pedagógusok és diá-
kok a versengésre, így nemzetközivé vált

az idei verseny mezõnye. Nagy szeretettel
várják õket!

Farsangi mulatság

Február 25-én, szombaton, 19 órától ren-
dezik meg Cecén a Télbúcsúztató farsan-
gi mulatságot a mûvelõdési házban. A jel-
mezes mulatozók ingyenesen táncolhat-
nak, vigadhatnak a jó zenére.
Tombolával, büfével és meglepetéssel
várják „február farkán” a farsangolni vá-
gyókat Cecén.

A hold változásainak hatása a növényzetre
Itt a február. Alig várjuk már, hogy ki-
mehessünk a kertbe egy kicsit kertész-
kedni. Minden gazda tudja: nem mind-
egy, mikor mit csinálunk a kertben, mi-
kor mit vetünk, hogyan védekezünk a
kártevõk ellen. A régieknek ez a tudás a
népi megfigyelések és az ösztönös ta-
pasztalat által a birtokukban volt. Ezt a
régi tudást érdemes újra feleleveníteni.
A népi megfigyelések közül különösen
érdekesek azok, amelyek a holdfázisok-
hoz kapcsolódnak. Ezek a megfigyelé-
sek helytállók, hiszen számtalan tapasz-
talat bizonyította azokat.

Holdfázisok

Újholdkor a visszavágott beteg fák, bok-
rok rendbe jönnek.
Növõ hold idõszakában a nedvek felfelé
szállnak.
A növények föld feletti része növekszik
erõteljesebben, ezért a dísznövények,
föld feletti zöldségfélék palántázását,
vetését, ültetését növekvõ hold, vagy fel-
szálló erõ idõszakában kell végezni: pa-
radicsom, paprika, tökfélék, uborka,
dinnye stb. palántázására a termésna-

pok a legalkalmasabbak, a leveles zöld-
ségek (spenót, zöldhagyma stb.) vetését,
ültetését levélnapokon ajánlott végezni
(rák, skorpió, halak).
Gyümölcsfák nemesítésére (szemzés,
oltás stb.) holdtölte közeli növõ hold a
legalkalmasabb, lehetõleg termésnap.
Növények átültetését növekvõ holdnál
érdemes végezni, lehetõleg leszálló erõ
idején, így gyökérzetük hamar megerõ-
södik, lombozatuk gyorsan növekedés-
nek indul.
Teliholdkor a metszett fák, bokrok el-
pusztulhatnak.
Az e napokon gyûjtött gyógynövények
hatóanyagtartalma nagyobb.
Felszálló erõ idõszakában a nedvek fel-
felé húzódnak. Fogyó hold hatását gyen-
gíti, növõ hold hatását erõsíti nyilas, bak,
vízöntõ, kos, bika)
Fogyó hold idõszakában a nedvek lefelé
húzódnak. A növények gyökérzete fejlõ-
dik erõteljesebben, ezért a gyökérzöld-
ségek, hagymafélék ültetésére, vetésére,
dugványozására alkalmas idõszak, ezen
belül is a gyökérnapok (bika, szûz, bak).
A fogyó holdkor vetett vagy ültetett fejes
saláta nem magzik fel. Burgonya ülteté-

sére röviddel a holdtölte utáni idõszak a
legmegfelelõbb.

A kapálásos gyomtalanítás fogyó hold
idõszakában eredményesebb, mint más-
kor. A vegyszeres gyomirtást kerüljük.
Ha ez nem oldható meg, fogyó hold ide-
jén kisebb dózis is elegendõ.

Féreg- és kártevõirtásra is a fogyó hold
alkalmas: a földben lakó férgeket gyö-
kérnapokon, a föld feletti kártevõket
rák, ikrek vagy nyilas jegyében.

Növények visszametszését fogyó hold-
kor kell végezni, vagy leszálló erõ idején.

Gyümölcsfák, gyümölcsös bokrok visz-
szavágása legjobb termésnapon (kos,
oroszlán, nyilas).

Telihold idején nem szabad metszeni!

Trágyázni, tápozni közvetlenül telihold
utáni fogyó hold idõszakában a legmeg-
felelõbb.

Leszálló erõ idõszakában a nedvek lefe-
lé húzódnak. Fogyó hold hatását erõsíti,
növõ hold hatását gyengíti (ikrek, rák,
oroszlán, szûz, mérleg, skorpió jegyek-
ben).

Vákár Márta

ISKOLANYITOGATÓISKOLANYITOGATÓ
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Állati
Január 30-án, 22.00, 23.00 óra közötti
idõben az Õrspuszta—Sárhatvan közötti
útszakasz melletti egyik kukoricatáblán a
sárbogárdi F. Zs. õzet lõtt ki, míg ugyan-
csak sárbogárdi társa, N. N. a gépkocsi-
ban várta csõre töltött sportvadászfegy-
verrel. A területre egyiküknek sem volt
engedélye, N. N. pedig vadászengedéllyel
sem rendelkezik. A lelõtt õzet F. Zs.
lakására szállították.
Ismeretlen tettes február 10-re virradóra
behatoltak H. J.-né sárbogárdi lakos ud-
varába és ott tyúkokat, kacsákat és nyula-
kat fojtott meg. A bûncselekménnyel
okozott kár 66.000 Ft.

Az akác a menõ
R. Cs. és L. I. sárosdi lakosok február
2-án, 11.00 és 11.30 óra közötti idõben a
VADEX Rt. Szabadegyháza erdõrészle-
tébõl alkalmi lopás módszerével 840 kg
akácfát vágtak ki, és azt megkísérelték el-
tulajdonítani. Az eltulajdonítást a kerü-
leti erdész megakadályozta.
Ismeretlen tettes január 31-e, 14.00 óra
és február 4-e, 19.00 óra közötti idõben F.
J. sárosdi lakos Sárosd és Hantos közötti
erdejébõl kivágott kb. 2800 kg akácfát,
amit nem tulajdonított el.
Ismeretlen tettes(ek) január 26-a és feb-
ruár 1-je közötti idõben a 63-as fõút Szek-
szárd—Székesfehérvár 40+740 és 40+
870 km szelvényei között 14 db akácfát
fûrészelt(ek) ki és tulajdonított(ak) el. A
lopással okozott kár 38.322 Ft.
Ismeretlen tettes a VADEX Rt. sérelmé-
re január 30-a utáni idõben a cecei erdõ-
részletben kitermelt fenyõfarakatból 5
m3 fát eltulajdonított.

Mint a tornádó:
mindent visznek

Ismeretlen tettes az E-ON sérelmére ja-
nuár 16-a elõtt, ismeretlen idõpontban a
cecei téeszközpont volt tehenészetének
transzformátorházáról 4 db alumínium
szekrényajtót feszegetett le, amiket aztán
magával is vitt, mellyel kb. 100.000 Ft kárt
okozott.
Ismeretlen tettes január 5-e és február
7-e közötti idõben a 63-as fõútat és a Pa-
radicsom csárdát összekötõ út mellett lé-
võ villanyoszlopra felszerelt optikai kö-
tésvédõ szekrény tetejére elhelyezett,
210 m hosszúságú kábelt eltulajdonította.
A lopással okozott kár 500.000 Ft.
Ismeretlen tettes január 31-én, 11.30 és
11.40 óra közötti idõben a Cece, Deák F.
utcában a házhoz tartozó, körbe nem ke-
rített telken, lezárt állapotban parkoló
tehergépkocsi fülkéjében elhelyezett, fe-
kete színû bõrtáskából eltulajdonította
M. L. levéltárcáját, melyben 3.300 Ft
készpénz és különféle igazolványok vol-
tak.
V. L. vajtai lakos feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki február 1-jén, 17.41
óra körüli idõben ablakbetörés módsze-
rével feltörte a Vajta, Pálfai út elején, a

Családi ABC mellett parkoló VW Trans-
porter kis tehergépkocsit és abból eltulaj-
donította válltáskáját, melyben villany-
borotva, headset, határidõnapló, térkép,
iratok voltak. Az okozott kár kb. 50.000
Ft.
Ismeretlen tettes február 1-jén, 18.15 és
18.30 óra közötti idõben a Mezõszilas, Fõ
utcában parkoló, P. R. tulajdonát képezõ
Opel Corsa személygépkocsi jobb elsõ
ablakát betörte és eltulajdonította a sér-
tett kézitáskáját, melyben különféle —
munkájához kapcsolódó — iratai és egy
Samsung mobiltelefon voltak. Lopási kár
kb. 16.000 Ft.
Ismeretlen tettes február 7-én, 19.15 óra
és február 8-án, 7.00 óra közötti idõben
H. M. sárbogárdi lakos lakása elõtt par-
koló Seat személygépkocsijának üvegét
betörte, és abból eltulajdonított 1 db CD-
s autósmagnót. A lopással okozott kár
36.000 Ft, a rongálással okozott kár
15.000 Ft.
Ismeretlen tettes február 9-én, 15.00 óra
körüli idõben B. F.-né vajtai lakos lakásá-
nak szobájából, a szekrényben elhelye-
zett pénztárcából 32.000 Ft-ot tulajdoní-
tott el.
Ismeretlen tettes február 11-én, 10.00 óra
elõtti idõben Zs. P. sárkeresztúri lakos la-
kását ajtóbefeszítés módszerével feltörte
és eltulajdonított 1 db szemétgyûjtõ
edényt, 1 db gázpalackot és 1 db kávéfõ-
zõt. A lopással okozott kár 22.000 Ft, a
rongálással okozott kár kb. 20.000 Ft.

Angol stílus
K. J. cecei lakos február 3-án, 6.50 órakor
Alsószentiván felõl Cece irányába közle-
kedett a 61. számú fõúton a testvére tulaj-
donát képezõ Opel személygépkocsival,
amikor egy enyhén jobbra ívelõ kanyar-
ban áttért a menetiránya szerinti bal ol-
dalra és ott frontálisan ütközött a vele
szembõl szabályosan érkezõ P. Cs. kecs-
keméti lakos által vezetett VW Passat
személygépkocsival. Az ütközés során
egy fõ könnyû sérülést szenvedett.
K. Zs. székesfehérvári lakos február
1-jén, 19.30 óra körüli idõben tehergép-
kocsival közlekedett Sárosd belterületén.
Egy balra ívelõ útkanyarulatban áttért a
menetiránya szerinti bal oldalra és ott
összeütközött a vele szemben szabályo-
san közlekedõ K. M. által vezetett Suzuki
személygépkocsival. Ennek során a Suzu-
ki vezetõje 8 napon túli, utasa könnyû sé-
rüléseket, az okozó vezetõ súlyos sérülé-
seket szenvedett. Az ütközés folyamán
mindkét gépkocsi az útárokban állt meg.
S. J. szekszárdi lakos február 3-án, 12.55
órakor Simontornya felõl Cece irányába
közlekedett, ám az Arany János úton a
21. szám elõtt áttért a menetiránya sze-
rinti bal oldalra és az útárokba hajtott,
ahol a fenti lakóház betonhídjának ütkö-

zött, mely során könnyû sérüléseket szen-
vedett.
J. M. sárbogárdi lakos február 3-án, 22.50
órakor közlekedett a saját tulajdonát ké-
pezõ segédmotor kerékpárjával Sárbo-
gárd, Szent I. úton Nagyhörcsök irányá-
ba, amikor a 44. szám elõtt áttért a me-
netiránya szerinti bal oldalra, majd az út-
padkán keresztül az útárokba hajtott,
ahol a segédmotor kerékpárjával elesett,
mely következtében nyolc napon belül
gyógyuló könnyû sérülést szenvedett.
B. A. pálfai lakos február 10-én, 7.00 óra-
kor Cece felõl Simontornya felé közleke-
dett a 61-es fõúton, Opel Astra személy-
gépkocsival. Mivel nem az útviszonyok-
nak megfelelõ sebességgel vezette jármû-
vét, az elõtte forgalmi okból megálló jár-
mû mögött a csúszós úton megállni nem
tudott, az összeütközést elkerülve áttért a
menetiránya szerinti bal oldalra és ott
összeütközött a szembõl szabályosan
közlekedõ H. Z. cecei lakos által vezetett
Chevrolet Sprint személygépkocsival. A
baleset során 1 fõ súlyos, 2 fõ könnyû sé-
rüléseket szenvedett.

Trükkös lopás
Ismeretlen tettes február 3-án, 22.00 és
22.30 óra közötti idõben, a Sárosd és
Hantos közötti útszakaszon lopást köve-
tett el oly módon, hogy rendõri intézke-
dést színlelve megállította R. S. V. szer-
bia—montenegrói lakos Mazda 223 típu-
sú személygépkocsiját, és abból eltulaj-
donított 1 db nõi táskát személyes iratok-
kal. A lopással okozott kár kb. 150.000 Ft.
B. K. kocséri lakos feljelentést tett K. L.
sárbogárdi lakos ellen, akinek 2005. szep-
tember 24-én kölcsönadási szerzõdéssel
Toyota tehergépkocsiját átadta, vele
együtt az ezzel járó hitelköltséget is, ame-
lyet K. L. nem fizetett, sõt, a tehergépko-
csit egy harmadik személynek adta át. Így
a bank az összeget B. K.-tól követeli.
Ismeretlen tettes február 7-re virradóra
Huszár István budapesti lakos Sárbo-
gárd—Rétszilason lévõ, idényszerûen la-
katlan házába ajtóbefeszítés módszeré-
vel behatolt. A lakásból eltulajdonítás
nem történt, a rongálással okozott kár
2.000 Ft.
2005. november 25-én a sárbogárdi 1.
számú postahivatal bevételében hamis
20.000 Ft-ost találtak, ezért a budapesti
Magyar Nemzeti Bank feljelentéssel élt
ismeretlen tettes ellen.
H. V. cecei lakos eltulajdonította élettár-
sa, F. R. személygépkocsiját és a gépko-
csival vezetõi engedély nélkül közleke-
dett.
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Elkerülhetõ, hogy kedvenceink is hazavigyék a vírust!
A hírek szerint valószínûsíthetõ, hogy a Magyarországon el-
hullott madarakat a madárinfluenza emberre is veszélyes
H5N1 vírusa is megfertõzhette. A kutyáink és macskáink sza-
badjára engedésével is lakótérbe vihetõ a veszélyes kór. Némi
odafigyeléssel és higiéniával elkerülhetjük a betegséget.
Az Orpheus Állatvédõ Egyesület (www.zug.hu) az ember és a
kedvencként tartott állataik védelmére is felhívja a figyelmet.
Sokan sétáltatják tavak, vízpartok környékén társállataikat,
ahol a fertõzött vadmadarak is élnek. Egy-egy kutya álcázás
képpen (ösztönösen) belefetrenghet az elhullott dögökbe,
frissebb tetemeket meg is dézsmálhatnak kedvenceink. Ilyen
formán állataink vírushordozókká, emberre veszélyessé is
válhatnak. Ezt mindenképpen meg kell elõzni!
A természetben szabadon sétáltatott állatokat jobb hosszabb
pórázon vagy fokozottabb felügyelet mellett, mint figyelmen

kívül hagyottan sétáltatni. Védekezésképpen célszerû a lakó-
környezetünkben élõ társállatokat rendszeres fertõtlenítõ
fürdetésben részesíteni. A veszélyes idõszakban kerüljük a na-
gyobb sétákat, az ismeretlen állatokkal való érintkezést, az
idegen helyeken való barangolást is. A felelõs állattartás
segítheti a betegség terjedésének visszaszorítását.

Orpheus Állatvédõ Egyesület

www.zug.hu — Állatbarát Web Kuckó
www.sinter.hu — Állatvédelmi Adatbank,
Adó 1%: Orpheus Egyesület — 18464654-1-06
Ingyenes állatbarát-kiadványok (képeslap, plakát, matrica)
rendelhetõek közepes méretû (bélyeges) válaszboríték meg-
küldésével az Orpheus Egyesület postacímérõl: 6701 Szeged,
P.f.: 929.

HITELAKCIÓ!
JELZÁLOGHITELEK:
felújítási, építési, vásárlási

szabadfelhasználású 1,29% kamatozással
AKÁR JÖVEDELEMIGAZOLÁS
NÉLKÜL IS IGÉNYELHETÕK.

Szoc. pol. ügyintézés.
GYORS ÜGYINTÉZÉS ELÕZETES

KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!
Cím: Dunaújváros, Vasmû út 41., fsz. 15.
Érdeklõdni lehet hétköznapokon 8-16-ig

a következõ telefonszámokon:
06 (25) 281 307, 06 (20) 319 9392

A BIG DADDY LACA

b i s z t r ó

sok szeretettel várja kedves vendégeit

bõvülõ italválasztékkal, csocsóval,

darts-cal, zenegéppel,

nyerõautomatákkal, szolid árakkal.

Péntek-szombati akció:

5 cl vodka+1 dl narancs 140 Ft.

Nyitva: hétfõtõl vasárnapig,

06-22-ig.

Cím: Sárbogárd II., Köztársaság út 38.

Üzletvezetõ: Hevesi László.

Telefon: 06 (20) 429 1498.

HITELÜGYINTÉZÉS
Lakáscélú hitel gyors, megbízható és hozzáértõ

ügyintézése. Telefon: 06 (30) 3399 476.

1% a környezetünkben
élõ súlyosan fogyatékos

gyermekekért

A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adó-
zó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-
át ajánlják fel a Sárbogárdon és kör-
nyékén élõ súlyosan, halmozottan fo-
gyatékos gyermekek javára.

Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve:
Csipike Egyesület.

Adószáma: 18491328-1-07

1% a nyilvánosság fórumainak fejlesztéséért
A Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat,
hogy adójuk 1%-ával járuljanak hozzá a nyilvánosság elektronikus fórumainak fej-
lesztéséhez Sárbogárdon és környékén.

Adószámunk: 18493973-1-07.
Szíves adományukat elõre is köszönjük!

Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú Egyesület

ADÓ 1%

Az Alsószentiván Gyermekeiért Köz-
alapítvány 2003-ban alakult meg azzal
a céllal, hogy a település iskolájába já-
ró gyermekek javára munkálkodjék.
Amennyiben Önnek lehetõsége van
rá, köszönettel vesszük, ha adójának
1%-ával hozzájárul alapítványunk
mûködéséhez.

Adószámunk: 18495504-1-07.

Közalapítványi kuratórium

KÖZLEMÉNY
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK AZ ALMA MÁTERÉRT ALAPÍTVÁNY kura-
tóriuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik jövedelemadójuk 1%-ával támogatták
az alapítványt.

A kapott összeget, az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelõen, 50%- ban
alaptõkésítettük, amelynek kamatai növelik az évrõl évre felhasználható keretet.

A másik 50%-ból a tehetséges, kimagasló eredményeket elért, a szociálisan rászo-
ruló tanulók jutalmazását, nyári táborozását, külföldi nyelvtanulását támogattuk.

Kérem, a jövõben is tiszteljenek meg támogatásukkal!

Az alapítvány adószáma: 18483228-1-07

Boda János, a kuratórium elnöke

FIGYELEM!
A szülõk hívják fel gyermekeik fi-
gyelmét arra, hogy ne szedjenek föl
elhullott madártollakat, és ne játsz-
szanak velük, mert bármilyen szép
egy toll, az a veszélyes madárinfluen-
za vírus hordozója is lehet.
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
Old Boys—B. B. Truck SE

15-1 (4-0)

Vezette: Szakács I. Old Boys: ifj. Porko-
láb, Kovács, Vasi, Tóth, id. Soós. Csere:
Huszár. B. B. Truck: Kovács, Dobrovotz-
ki, Zádori, Simon. Csere: Balázs, Bognár.

Létszámhiányosan kezdett a B. B. Truck,
így nem csoda, hogy pillanatok alatt gólt
lõtt az Old Boys. A nagy nyomás alatt
még kétszer a kapufa segített a B. B.-n, ki-
lenc perc után kiegészültek, kiegyenlítet-
tebb lett a játék, mégis az Old Boys rúgta
a gólokat. A második félidõben pedig az
történt a pályán, amit az Old Boys akart.
Góllövõk: Vasi (4), id. Soós (3), Kovács
(3), Huszár (3), Tóth (2), illetve Simon.

Miklós-Cece—Vasutas
2-7 (0-2)

Vezette: Szakács I. Miklós-Cece: Kokics,
Klazer, Sohár, Démuth, Erdélyi. Vasu-
tas: Rozgonyi J., Guszejnov, Magyar,
Flõgl, Fövenyi. Csere: Bozsoki, Rozgonyi
G.

Ahogy közeleg a bajnokság vége, úgy
fogynak a csapatoknál a játékosok. Nem
volt véletlen a nevezhetõk létszámának
meghatározása. Az elsõ félidõt még bírta
valahogy a Miklós-Cece, de a második
félidõre 1+3 fõre olvadtak, mert Sohár
nem jól érezte magát. Az eredmény nem
valami ragyogó játékot igazol. Sárga lap:
Kokics. Kiállítás: Guszejnov 2 perc. Gól-
lövõk: Erdélyi, Démuth, illetve Magyar
(4), Fövenyi, Flõgl (2).

Vidámfiúk—Magnum
1-6 (1-4)

Vezette: Szakács I. Vidámfiúk: Huszti L.,
Oláh, Horváth, Kovács, Keresztyén. Cse-
re: Huszti R. Magnum: Györök, Csendes,
Vinklmann, Lakatos, Csõgör. Csere: Mi-
halkó.

Nagy volt a fogadkozás a csapatkapitány
részérõl — mérkõzés elõtt —, hogy ma
nyer a Vidámfiúk csapata. Na, de jött a
bizonyítás ideje. Vezetést szerzett a Mag-
num, majd egyéni játék után szépítettek a
Vidámfiúk. Kimaradt helyzetek után jött
a szokásos „nem egyetértés”, veszekedés,
sértõdés. Ezt használta ki a Magnum,
szert téve meggyõzõ elõnyre. A második
félidõben tovább folytatódott a Vidámfi-
úk zavara, mert a labdával igencsak hadi-
lábon álltak, pedig ezt a játékot azzal
játsszák. Teljesen megérdemelt a Mag-
num gyõzelme. Góllövõk: Kovács, illetve
Vinklmann (2), Csendes, Lakatos (2),
Mihalkó.

Toledo 2005—Pusztaegresi
Fiúk 10-0 (5-0)

Vezette: Szakács I. Toledó: Horváth I.,
Csuti T., Bodoki, Barabás R., ifj Soós.
Csere: Barabás B., Csuti J., Horváth Zs.,
Kiss. Pusztaegres: Holcz, Schmidt, Tóth,
Kurgya, Varjas. Csere: Molnár, Õri Cs.,
Õri Gy.
Csak idõ kérdése volt, hogy mikor kezdik
el a gólgyártást a Toledo játékosai. Mind-
két félidõben egy ötössel terhelték meg a
kapukat, bár a Pusztaegres hajtott. Kiál-
lítás: Varjas 2 perc. Góllövõk: Bodoki (2),
Horváth Zs. (2), Barabás B. (2), Csuti T.
(2), Barabás R. (2).

Sárkeresztúr KIKE—
Taki Team 4-3 (2-2)

Vezette: Szakács I. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger, Szaurvein, Sütõ. Csere: Len-
gyel, Plézer. Taki Team: Lajtos, Rohon-
czi M., Juhász, Geiger, Rohonczi G. Cse-
re: Király.
Jó iramban kezdõdött a mérkõzés. Négy
perc után a Taki Team védelme össze-
hozta az elsõ gólt. 7 métereshez jutott a
KIKE, de Sütõ büntetõjét Lajtos szöglet-
re ütötte. Helyzete több volt a KIKE-nek,
mégis egyenlített a Taki Team, s egy gyor-
san elvégzett szabadrúgás után átvette a
vezetést. Alig telt el egy perc, egyenlített
a KIKE. Ezután egy támadás alatt há-
romszor a kapufát találták el a labdával a
Taki Team játékosai. A második félidõ-
ben szöglet után, érintés nélküli góllal át-
vette a vezetést a KIKE. Szépen kivitele-
zett támadás után egyenlített a Taki Te-
am. Helyzet itt is, ott is kimaradt, Majd az
utolsó elõtti percben Geiger nagyot hibá-
zott, a felkínált lehetõséggel élt a KIKE.
A játék képe alapján a döntetlen igazsá-
gosabb eredmény lett volna. Góllövõk:
Sütõ (2), Lengyel, Vörös, illetve Geiger
(2), Vörös (öngól).

Enying—Légió 2000
3-1 (2-0)

Vezette: Szakács I. Enying: Varga, Pu-
delka, Csányi, Vas, Vass. Csere: Körmen-
di I. Légió: Meggyes, Németh, Csuti,

Csizmadia, Tar. Csere: Horváth, Huszár,
Szilágyi Cs., Szilágyi F.
Jól felkészült az Enyingbõl a Légió. Jó
iramú, kemény mérkõzést játszott a két
csapat. Egy gyors támadás után megsze-
rezte a vezetést a listavezetõ. Szabadrú-
gás után növelte elõnyét. A második fél-
idõben kiegyenlítettebb lett a mérkõzés.
Ezt szépítõ öngóllal érte el a Légió. Ez
volt az enyingi csapat legnehezebb gyõ-
zelme a bajnokság során. A hátralévõ for-
dulóktól függetlenül már megnyerte a
Fair bútor-csoportot. Sárga lap: Vass.
Góllövõk: Vass, Vas, Csányi, illetve Var-
ga (öngól).

DKS—Haladás 3-3 (3-2)

Vezette: Fekete L. DKS: Suplicz, Kele-
men, Domján, Mondovics, Szabó. Csere:
Kassai, Kovács, Oszvald, Somogyvári.
Haladás: Géczi, Szántó Zs., Szalai, Nagy,
Szántó K. Csere: Balogh, Berzeviczy,
Hollósi, Tóth.
A DKS támadott, mégis a Haladás lõtte
az elsõ gólt, sõt, kontrából növelte elõ-
nyét. Elõbb szépített, majd a sok támadás
végén egyenlített, majd a vezetést is át-
vette a DKS. A második félidõben sok hi-
bával játszott mindkét csapat. Az egyenlí-
tõ gól elõtt Berzeviczy kézzel tette maga
elé a labdát, melyet a kapuba lõtt. Mit je-
lent a fair play, Berzeviczy sporttárs? Sár-
ga lap: Hollósi, Szalai. Góllövõk: Dom-
ján, Kovács (2), illetve Szántó K., Balogh,
Berzeviczy.

Twister—Krencz Nagyker
2-3 (1-0)

Vezette: Nagy S. Twister: Bognár, Ba-
logh, Szabó Gy., Papp, Szabó L. Krencz
Nagyker: Petrovics, Simon, Ragyamócz-
ki, Somogyi, Gyenis. Csere: Halász, Kõ-
vágó, Krencz, Vámosi.
Nem volt jó mérkõzés. Nem tudom, mit
nézett a játékvezetõ. Simon akkora gólt
rúgott a felezõvonalon túlról, mint hat
ház. Mit ád Isten? A Twister szerez gólt,
ezzel zárult a félidõ. A meg nem adott gól
megzavarta az addig is rosszul játszó
Krencz-csapatot. A második félidõben
megnyugodtak, és egymás után három
gólt lõttek. Végül csak szépíteni tudott a
Twister. Az elõbbi mérkõzésen megjegy-
zett fair play a Twister egyes játékosaira
is érvényes! Sárga lap: Szabó Gy. Góllö-
võk: Papp (2), illetve Halász, Kõvágó,
Vámosi.

Arsenal—OMV 1-5 (0-1)

Vezette: Nagy S. Arsenal: Haray, Érsek,
Veres G., Máté K., Veres P. Csere: Luk-
ács. OMV: Halasi, Zsebõk, Örkényi, Kil-
ler G., Gráczer. Csere: Domján, Sinka.
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Fizetett politikai hirdetés

Biztonságot teremteni...
Varga Mihály, a Fidesz alelnöke és Lengyel Zoltán országgyûlési kép-
viselõ volt vendége a hétfõi sárbogárdi választási fórumnak. A szimpa-
tizánsok serege megtöltötte a mûvelõdési központ színháztermét. A
korábbi országjárásnak is köszönhetõen nagyon sokan, idõsek és fia-
talok egyaránt, aktív szerepet vállaltak a választási elõkészítõ munká-
ban. Ezt az aktivitást érzékeltette Varga Mihály is beszédében.

Sok a narancsszínû kabát
Örömmel látom, hogy sok a narancsszí-
nû kabát a nézõtéren. Ez a jövõ sikeré-
nek biztató jele. De még mindig azt
mondom, arról kell beszélni, hogy mi-
lyen feladat van elõttünk, mert — mint a
költõ mondja — „még nem elég”! Nem
elég a kopogtatócédulából sem. Minél
többet gyûjtsenek, minél többet hozza-
nak el még akkor is, ha Lengyel Zoltán
kampányirodáját az aktivisták már ed-
dig is elöntötték kopogtatócédulákkal.
A kopogtatócédula gyûjtése elõszava-
zás, egy kis választásnak is tekinthetõ.

Elég a lejárt szavatosságú ígéretekbõl
A hét végén MSZP-kongresszus volt, és
szinte kísértetiesen jönnek vissza azok
az ígéretek, amiket 2002-ben hallottunk.
Ugye, hallották Önök is, hogy Gyurcsány
Ferenc megígérte most újra, hogy
400.000 új munkahelyet fognak létrehoz-
ni. És aztán látják, hogy mi történt. Nem
400.000 munkahely, hanem 400.000 mun-
kanélküli van az országban. Az MSZP
ilyen lejárt szavatosságú ígéretekkel
kezd kampányolni 2006-ban. Egy kicsit
újracsomagolják az ígéreteket, egy kicsit
megforgatják, bepanírozzák, hátha a ki-
sült rántott húst az emberek már jobb
ízûen fogyasztják. Azt gondolom, hogy
mondjuk el az ismerõseinknek, baráta-
inknak, hogy ne egyék meg azt, aminek
már lejárt a szavatossági ideje. Mert hát
mit is mutatnak a számok? 2002 júliusá-
hoz képest kb. 90.000-rel több munkanél-
küli van az országban. Akkor a munka-
nélküliségi ráta 5,6 százalék volt, most
meg 7,3 százalék, ráadásul nemcsak a
munkanélküliek száma nõtt meg, ha-
nem a pályakezdõ fiatalok közül is már
minden 5. munkanélküliként kezdi az
életét. Joggal kérdezik meg a mi fiatalja-
ink, hogy ezért tanultam, ezért jártam ki
egy fõiskolát, ezért tanultam hosszú idõn
keresztül?

Mit tegyünk a választások után?
A nagyobb kérdés számunkra az, hogy
mit lehet majd a választások után csinál-
ni. Az kétségtelen tény, hogy munkanél-
külibõl több lett az országban, de hogyan
lehet megoldást találni a munkanélküli-
ség csökkentésére? Nem kell feltalálni a

spanyolviaszt. Nem kell nagyon extra, új
megoldást találjunk. Az elõzõ kormány-
zati idõszakban valamit elkezdtünk, és
ez a valami mûködött. De hogyan lehet
munkahelyeket létrehozni? Az állam na-
gyon drágán, nagyon költségesen és nem
is biztos, hogy stabil munkahelyet tud
létrehozni. Bízzuk ezt azokra, akik ezzel
foglalkoznak, a gazdaság szereplõire, a
vállalkozásokra. Ma a hazai vállalkozá-
sok a munkahelyeknek a kétharmadát
adják. Ma Magyarországon 2.800.000
munkavállaló dolgozik hazai kis- és kö-
zépvállalkozóknál. A multiknál kb. 55-

60.000 ember dolgozik. Munkahelyet
nyilván úgy tudnak teremteni, hogyha
valami lehetõséghez, forráshoz jutnak.
Az elmúlt 4 év bizony nem arról szólt,
hogy kisebb lett mondjuk az adósságunk,
hanem arról, hogy hiteleket vettek fel.
4.300 milliárd forinttal nõtt az állam-
adósság az elmúlt 4 esztendõben, ami
azt jelenti, hogy ma már minden egyes
magyar állampolgárnak, a csecsemõktõl
az aggastyánokig, 1.300.000 forintos
adóssága van. Ennyi államadósság jut
minden itt ülõ emberre is. Az országban
az a vicc járja, hogy amikor Magyaror-
szágon megszületik egy csecsemõ, akkor
azért sír föl, mert a fülébe súgják, hogy
neked is jut most már 1.300.000 Ft állam-
adósság. A hitelfelvétel nem járható út,
hiszen a hitelt vissza kell fizetni. Az álla-
mi vagyon eladásából sem lehet már
pénzhez jutni. Eladták a Nemzeti Tan-
könyvkiadót, a MOL-részvényeket, a
Ferihegyi repülõteret, az Antenna Hun-
gáriát. Mindent eladtak lényegében.
Hát akkor mi marad? Csak az, hogy meg-

próbáljuk a vállalkozások terheit csök-
kenteni.

Csökkenteni a vállalkozások terheit
Az elõzõ idõszakban, a 1998—2002-ig
tartó idõszakban csináltunk már ilyet.
Két dolgot tettünk. Elindítottunk egy
gazdaságfejlesztési programot, amit úgy
hívtak, hogy Széchenyi-terv, és csökken-
tettük a társadalombiztosítási járulék
mértékét 10 százalékponttal, 39 száza-
lékról 29 százalékra, valamint lehetõvé
tettük azt, hogy ha egy vállalkozás beru-
házásra fordítja a nyereségét, akkor adó-
kedvezményt vegyen igénybe. A vállal-
kozóknál pénz maradt, lehetõség arra,
hogy fejlesszenek, beruházzanak. Nem
dõlt össze a nyugdíjbiztosítás kasszája,
nem dõlt össze az egészségbiztosítás
kasszája. Sõt, kiderült, hogy a vállalko-
zók egy részének, akik a szürke vagy fe-
kete gazdaságban mûködtek, megérte
befizetni a járulékterhet. Kiderült az,
amit sokszor elmondunk, hogy a keve-

sebb néha több az államnak is. Kisebb az
adó, de több fog befolyni, mert több
munkahely jön létre, többen fizetnek
adót, jobban mûködik a gazdaság, job-
ban, mint a korábbi idõszakban. Én azt
tudom Önöknek ígérni, hogy sok min-
dent fogunk tenni kormányváltás után,
de a legfontosabbnak azt tartom, hogy az
emberek mindennapi biztonságának az
érdekében a munkahelyteremtésre kez-
dõdjön el valami.
Nekünk voltak sikeres megoldásaink. A
mi idõszakunkban 230.000-rel több
munkahely jött létre az országban, újra
el kell tehát kezdeni azt a munkát, ami az
emberek számára a mindennapi bizton-
ságot fogja megteremteni. Ehhez kérem
majd az Önök támogatását a Fidesz és
Lengyel Zoltán révén is április 9-én.
Vágják a centit, még 48 nap van hátra!
Utána, reméljük, el lehet kezdeni az or-
szágban olyan dolgokat is, amelyek biz-
tonságosabbá teszik az elkövetkezendõ
évet.

/X/



Bogárd és Vidéke 2006. február 23. SPORT / KÖZÖSSÉG 11

Az elsõ félidõben nagyon kínlódott az
OMV a lelkesen játszó Arsenal ellen. Vé-
gül csak rúgtak egy gólt. A második félidõ
elején az Arsenal kihagyott három ziccer
helyzetet, viszont a gólt az OMV rúgta.
Végre egy szép támadás végén újabb gólt
lõtt. Elfáradt az Arsenal és így nem meg-
lepõ az eredmény. Kiállítás: Örkényi 2
perc. Góllövõk: Lukács, illetve Killer (3),
Domján, Sinka.

Memphis Plusz—
Flamengó 7-0 (3-0)

Vezette: Nagy S. Memphis: Boros,
Herczeg, Takács, Salga, Simon. Csere:
Lóth, Molnár, Roszkopf. Flamengó:
Lekner, Tóth S., Berta, Verbóczki, Laka-
tos. Csere: Banda, Tóth A.
Az egész mérkõzésen a Memphis akarata
érvényesült. Egész jól tartotta magát ad-
dig a pillanatig a Flamengó, míg az elsõ
gólt össze nem hozták. Ráadásul elkövet-
ték azt a hibát, hogy mindenáron gólt
akartak rúgni, így a kontratámadásokra
nem tudtak visszazárni. A Memphis gyõ-
zelme ilyen arányban is teljesen megér-
demelt. Góllövõk: Salga (3), Lóth (2),
Roszkopf, Molnár.

Bogárd és Vidéke-csoport

1. Sárkeresztúr KIKE 13 2 3 89-49 41
2. OMV 13 1 4 100-48 40
3. Memphis Plusz 12 3 2 67-30 39
4. Extrém 10 4 3 64-45 34
5. Krencz Nagyker 10 4 4 64-45 34
6. Taki Team 6 2 9 54-48 20
7. Magnum V. Bt. 6 1 10 51-61 19
8. Flamengó 5 4 8 44-63 19
9. Arsenal 4 1 12 32-45 13
10. Vidámfiúk 2 2 13 45-109 8
11. Twister 1 2 13 27-76 5

Góllövõlista állása:

I. Sütõ Zoltán 30 gól; II. Geiger Zoltán 27
gól, III. Gráczer László 26 gól.
Az azonos pontszám esetén az egymás el-
leni eredmény dönt.

Fair bútor-csoport

1. Enying 17 - - 156-20 51
2. DKS 13 1 3 91-46 40
3. Légió-Fair Kft. 11 - 6 85-28 33
4. Toledo 2005 10 1 6 82-61 31
5. Haladás 10 - 6 62-43 31
6. Vasutas 10 - 7 89-59 30
7. Miklós-Cece Öf. 10 - 8 87-43 30
8. Old Boys 6 1 10 67-98 19
9. B. B. Truck SE 3 1 14 25-120 10
10. Pusztaegresi Fiúk 1 1 16 17-120 4
11. Devils 1 - 16 16-148 3

Góllövõlista állása:

I. Vass Ferenc 41 gól; II. Vas Tamás 37
gól; III. Pudelka Krisztián 33 gól.
Az azonos pontszám esetén az egymás el-
leni eredmény dönt.

— G. F. —

ISKOLÁSKÖNYV

A csata
Feladat: képzeld magad egy magyar hu-
szár helyébe
Egy reggelen kürtszó ébresztett bennün-
ket, és sorakozni kellett. Kapitányunk
közölte velünk, hogy el kell mennünk
Franciaországba, és el kell kergetnünk
onnan a törököket. Erre mi olyan lelke-
sek lettünk, hogy olyat még a szovjet
filmekben sem láttam.
Elindultunk, majd mentünk, mendegél-
tünk. Egyszer egy legény került az utunk-
ba.
Szegényes gúnya volt rajta, és olyan bána-
tos volt, hogy olyat én még a szovjet fil-
mekben sem láttam. Mondta, hogy Ku-
korica Jancsi a neve, és huszár szeretne
lenni. Kapitányunk megsajnálta és bevet-
te közénk. Adott neki lovat is, egyenruhát
is. Ettõl olyan daliás huszár vált belõle,
hogy olyat én még a szovjet filmekben
sem láttam. Folytattuk az utat. Minden-
féle érdekes tájon haladtunk, errõl most
azért nem írok részletesebben, mert a
múlt heti dolgozatban ezt már megírtuk.
Végre megérkeztünk Franciaországba.
Szörnyû látvány tárult a szemünk elé.
Minden el volt pusztítva, le volt rombol-
va. Úgy nézett ki az ország, mint a Szov-
jetunió, amikor a bunkó németek átvo-
nultak rajta. Azt szovjet filmekben lát-
tam, ezt viszont saját magam tapasztal-
tam.
Nagy nehezen elõkerült a francia király
is. Nagyon le volt törve szegény kisöreg,
és bánatát még fokozta, hogy a bunkó tö-
rökök elrabolták a lányát. Mutatott is ró-
la egy fényképet. Olyan frankó csaj volt,
hogy olyat én még a szovjet filmekben
sem láttam. Azt mondta a király, hogy aki
kiszabadítja a csajt, az meg is kapja fele-

ségül, induló tõkének pedig Franciaor-
szágot.
Másnap került sor a csatára. A törökök
nagy mellénnyel érkeztek a csatatérre,
aztán véres fejjel menekültek. Aprítottuk
õket, mint a répát. Én úgy belemeleged-
tem a bunyóba, hogy hetet ütöttem egy
csapásra, mint a mesebeli vitéz szabóle-
gény. Új társunk, Kukorica Jancsi sem
henyélt. A törökök vezére, a basa bánta
ezt leginkább. Jancsi olyat adott neki,
hogy olyant én még a szovjet filmekben
sem láttam. Kétfelé esve hullott le lová-
ról.
Látva a basa halálát, a törökök menekül-
ni kezdtek, mi meg utánuk. Láttam, hogy
a basa fia viszi magával a királylányt. Ha-
mar utolértem õket, Kukorica Jancsi
megelõzött, így õ lett a szabadító.
Este a király nagy bulit csapott a tisztele-
tünkre. Itt derült ki, hogy Kukorica Jan-
csinak van otthon egy Iluska nevû csaja,
és õ azt akarja feleségül venni. A király
nem tudott mit tenni, ezért elnevezte
Jancsit János vitéznek, adott neki egy
csomó aranyat induló tõkének, majd kikí-
sérte velünk a hajóállomásra.
Mi még maradtunk és buliztunk tovább.
Egyszer azt mondja a király, hogy a leány
nem maradhat pártában. Mivel több tanú
akadt, hogy én értem oda másodiknak a
felszabadító hadmûvelethez, az én fele-
ségem lett a királylány.
Csaptunk egy olyan oltári lakodalmat,
hogy én még a szovjet filmekben sem lát-
tam. Én lettem a francia király, és késõbb
megtudtam, hogy János vitéz pedig Tün-
dérország királya lett. Rögtön fölvettük a
kapcsolatot, és a mai napig tart az örök,
megbonthatatlan és testvéri tündér-fran-
cia barátság.

Boldizs Ferenc 5. osztály Vajta,
1964. január 19.

2005-ben jelent meg a Bogárd és Vidéke gondozásában Hor-
váth Lajos Iskoláskönyv címû könyve. A könyv kapható a lapki-
adóban. Ebbõl olvashatnak egy részletet.

Kedves babák és mamák!
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál

a következõ Baba-mama Klub programja:

FARSANGI KAKAÓPARTI.
Idõpont: 2006. február 28. (kedd), 16.00 óra.

Szeretettel várunk minden jelmezes (és jelmeztelen)
babát és mamát!

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 162.
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KEDVES OLVASÓK!
Február 26-án az ország minden katoli-
kus templomában gyûjtést rendeznek a
katolikus iskolák számára! Több évtize-
des gyakorlat ez, hogy február utolsó va-
sárnapján anyagi összefogással segítik a
katolikus hívek saját oktatási intézmé-
nyeiket. Meg kell azonban jegyezni, hogy
soha oly nagy szükség nem volt az ada-
kozásra, mint ebben az évben. Ennek
okáról szól a gyõri megyéspüspök úr leve-
le, amelyet most tisztelettel ajánlok a
kedves Olvasók figyelmébe! Szeretettel
közlöm továbbá, hogy nem csak a temp-
lomba járó katolikus híveknek van lehe-
tõsége arra, hogy támogassák az iskolák
ügyét, hanem mindenkinek, aki elolvassa
az alábbi levelet és úgy dönt, hogy való-
ban fontos és szükséges fenntartani eze-
ket az intézményeinket. A támogatásra
szánt összeget el lehet helyezni a vasárna-
pi szentmiséken a perselyben, vagy be le-
het fizetni a plébániahivatalokban febru-
ár 27-én, hétfõn, délig. A szeretetteljes
támogatást a diákok és tanáraik nevében
elõre is köszönjük.

Varga László hitoktató

Körlevél
az egyházi iskolák céljaira

való gyûjtésrõl

Kedves Testvérek!

Jövõ vasárnap — az eddigi gyakorlatnak
megfelelõen — minden szentmisén kato-
likus iskoláink céljaira gyûjtünk. Ebbõl az
alkalomból tekintsünk vissza röviden ka-
tolikus iskoláink elmúlt 50 évére. 1948.
június 16-án a kommunista vezetésû or-
szággyûlés megszavazta az Ortutay Gyu-
la miniszter által beterjesztett javaslatot
az összes egyházi iskola államosításáról.
Tildy Zoltán elnök még aznap kihirdette
a törvényt. Ezzel a kommunista diktatúra
államosította és elvette az egyház összes
iskoláját. A célja világos volt: a magyar
társadalom átnevelése. A diktatúra
ugyanis nem tûrte el a vallásos, jellemes
és gondolkodó embereket nevelõ katoli-

kus iskolák létét. Révai József, a Ráko-
si-korszak kultúrdiktátora, nyíltan ki is
mondta: „Egész köznevelésünk célja az,
hogy az embereket átjárják Marx, Engels,
Lenin és Sztálin tanításainak igazságai.”
(Fejtõ Ferenc: „A népi demokráciák tör-
ténete”, Bp. 1991., 253. lap)
A hitoktatás elvileg fakultatív lett. Az
1949. szeptember 6-án kiadott 5. sz. tör-
vényerejû rendelet szerint: „a vallások-
tatás az iskolákban nem kötelezõ.” Ezzel
nem is lett volna baj. Azonban a hittan
csak papíron volt fakultatív, a valóságban
minden törvényes és törvénytelen módon
megfélemlítették a szülõket, hogy gyer-
mekeiket ne merjék beíratni hittanra. A
szülõk, papok, pedagógusok között en-
nek számtalan áldozata, sõt, vértanúja is
volt. 1948. december 26-án letartóztatták
Mindszenty József bíborost, majd meg-
rendezték a kirakatperét. 1950-ben pedig
3000 szerzetest, nõvért deportáltak min-
den jogalap nélkül.
Miután így teljesen megbénították az
egyház életét, megengedték, hogy 8 kato-
likus gimnázium mûködhessék: két ben-
cés, két piarista, két ferences és két leány-
gimnázium az iskolanõvérek vezetésével.
Ez a pár iskola hõsies erõfeszítések árán
élt és mûködött. Ahogy Joannes Feiner
svájci professzor írta ezekrõl az iskolák-
ról egy pannonhalmi látogatása után:
olyanok, mint „fehér sziget a vörös ten-
gerben.” A szülõk, miután megfizették
adójukat — amibõl az állam köteles lett
volna számukra is az iskolát fenntartani
— ezután még külön megfizették azt,
hogy gyermekeik katolikus iskolába jár-
hattak. Az enyhülés kezdetén Lékai bíbo-
ros hirdette meg a nyolcvanas években az
elsõ országos gyûjtést e nyolc katolikus is-
kola javára. Azóta hála Isten a diktatúrá-
nak vége lett. Újra indulhattak katolikus
iskolák, megadva a szabad választás lehe-
tõségét a szülõknek.
A rendszerváltozás után — hála Istennek
— újraindulhattak a katolikus iskolák,
megadva a szabad választás lehetõségét a
szülõknek.
Ma már természetes, hogy a közoktatást
a szülõk adójából az állam fizeti. Ma már
nem lehet kérdéses az, hogy az állam

elõtt minden gyermek egyenlõ, akár egy-
házi, akár önkormányzati iskolába jár.
Egyházi iskoláink pedig mindent meg-
tesznek azért, hogy minden gyermek test-
ben, lélekben egészségesen fejlõdjön és
felkészült, jellemes fiatallá nevelõdjön.
Belõlük lesznek majd a jövõ felnõtt ke-
resztényei, akikre egyházunk és hazánk is
bizton számíthat. Kispapjaink is jórészt
ezekbõl az iskolákból kerülnek ki.
Ezért egyházunk is úgy tekinti katolikus
iskoláinkat, mint a jobb jövõ zálogát!
XVI. Benedek pápa nem régen mondta
egy fogadáson, hogy milyen fontos fel-
adatot látnak el ezek az intézmények.
Ugyanakkor nem hallgathatjuk el a ked-
ves Testvérek elõtt azt sem, hogy iskolá-
ink súlyos gondokkal küzdenek. A jog és
a magyar törvények szerint is ugyanakko-
ra támogatást kellene kapniuk, mint az
önkormányzati illetve állami iskoláknak.
Sajnos, ez már tavaly sem történt meg, de
a 2006-os költségvetés különösen nehéz
helyzetbe hozta iskoláinkat diszkrimina-
tív intézkedéseivel. Az üzemeltetés te-
kintetében csak a gyõri egyházmegye is-
koláiban 170-200 millió forint lesz az a hi-
ány, amire nem lesz fedezet. Mi, a törté-
nelmi egyházak vezetõi, már tiltakoz-
tunk, újból az Alkotmánybírósághoz for-
dulunk, és szeretnénk remélni, hogy a
jogállamiság nem válik kérdésessé.
Ebben a helyzetben ez a gyûjtés egyházi
iskoláink céljára úgy hangzik, mint egy
segélykiáltás. Bízunk abban, hogy min-
denki megérti ennek jelentõségét, és se-
gít intézményeinknek súlyos gondjukban
addig is, amíg — reményünk szerint — a
finanszírozás kérdésében is visszaáll a
törvényesség.
„Jézust akarjuk az iskolákban” — éne-
kelték szüleink, nagyszüleink 1948-ban.
Ma sem akarunk mást: legyen lehetõsé-
günk arra, hogy gyermekeink Krisztussal
találkozzanak, hitükben megerõsödje-
nek, és szabad, felelõs kereszténnyé és
magyarrá nevelõdjenek. Isten áldása le-
gyen iskoláinkon!

Dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök

Golgota Keresztény
Gyülekezet bibliaórái

Vajtán: Zichy-kastélyban
csütörtökönként, 19.30 órakor.

Sárbogárdon: a mûvelõdési házban
keddenként, 19.00 órakor.

e-mail:
sarbogardgolgota@freemail.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Támogatóink!
Szeretnénk Önöknek megköszönni, hogy 2005-ben személyi jövedelemadójuk
1%-át a Madarász József Városi Könyvtár számára ajánlották fel. Ebbõl az összeg-
bõl a folyosóra szõnyeget, lábtörlõket és az irodába szekrényt tudtunk vásárolni.

Kérjük, hogy 2006-ban is támogassanak bennünket. Az Önök által felajánlott
1%-ból befolyó összeget a könyvtárban megkezdett számítástechnikai eszközök
fejlesztésére kívánjuk fordítani.

Adószámunk: 16696527-1-07
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február 25-én, szombaton, 19 órakor:

Narnia krónikája — Az oroszlán,
a boszorkány és a ruhásszekrény

Színes szinkronizált amerikai kalandfilm

Dúl a második világháború. Négy londoni kisgyereket vidék-
re küld a családjuk, hogy nagyobb biztonságban legyenek. A
lurkók a vidéki házban rátalálnak egy varázsszõnyegre,
amely átjárót nyit számukra Narniába, a határtalan képzelet
világába, ahol Jadis, a gonosz boszorkány uralkodik.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Személy- és vagyonõr
tanfolyam

indul Sárbogárdon a Légió 2000 Security Kft.
irodaházában (7000 Sárbogárd, Ady E. út 29.)

Megszerezhetõ végzettség: * OKJ-s személy-
és vagyonõr bizonyítvány; * magas szintû oktatás.

Kedvezmények: * részletfizetés, * jutalék, * munkalehetõség,
* diákoknak 10.000 Ft kedvezmény.

Jelentkezési határidõ: 2006. március 15.
Érdeklõdni: 06 (25) 508 980, 06 (20) 9270 965.

FEGYVERVIZSGA
3 NAP ALATT!

Jelentkezni lehet
a Légió 2000 Security Kft. irodaházában

(7000 Sárbogárd, Ady E. út 29.)

2006. március 16-ig.
Érdeklõdni: 06 (25) 508 980, 06 (20) 9270 965.

A Sárszentmiklós Egyesület Borbarát Köre

2006. március 25-én, szombaton
a MIKLÓSI KLUBKÖNYVTÁRBAN megrendezi

a VIII. SÁRSZENTMIKLÓSI
BORVERSENYT,

amelyre tisztelettel hívja

a SÁRBOGÁRD ÉS TÉRSÉGÉBEN ÉLÕ GAZDÁKAT.

Nevezni lehet:
Sárbogárd és térségében termelt
— szõlõbõl készített — borral.

Nevezési díj: fajtánként 600 Ft.
Ebéd: 600 Ft/fõ.

A minõsítést és bírálatot
hivatásos borszakértõkbõl és helyi

gazdákból álló zsûri végzi.
Nevezés: 2006. március 24-ig,
személyesen, HÉTFÕ és KEDD
esténként, 18—21 óráig, a MIKLÓSI KLUBKÖNYVTÁR-

BAN, vagy a 06 (20) 476 3853-as (Szuper György,
a Borbarát Kör elnöke), a 06 (70) 284 1095-ös
(Nagy György), valamint a 06 (20) 581 3843

telefonszámon (Luczek Tibor).

A BOROK LEADÁSA: 2006. március 24-én, pénteken,
17—20 óráig, a szokásos módon,

fajtánként 2 db 0,7 l-es, zöld, hosszúnyakú borosüvegekben.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK A SZERVEZÕK!

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Mt 14:27

Böjti evangelizáció
Február 27-tõl (hétfõ)

március 4-ig (szombat),
minden este 5 órai kezdettel

a sárszentmiklósi református gyülekezeti teremben
(Köztársaság út 181.) böjti evangelizáció lesz.

Szolgálnak: Jákob János tábori lelkész, Gottfried Richárd alapi
és Jákobné Kóródi Ibolya Judit fehérvárcsurgói lelkész.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Vitaminleves
Hozzávalók: 3 db sárgarépa, 2 gyökér, 1 burgonya, 1-2 fehér-
káposzta-levél, 1 fej vöröshagyma, só, cukor, citromlé, tejföl.

Elkészítés: az egészet összevágjuk, felöntjük vízzel, és 1 db
húsleveskockával puhára fõzzük. Amikor kissé meghûlt,
összeturmixoljuk és ízesítjük. Citromlével, tejföllel dúsítjuk.

Borzas sertésszelet
Hozzávalók: 0,5 kg sertéskaraj, 30 dkg burgonya, 3 db tojás, 30
dkg liszt, só, 15 dkg sajt, tejföl, olaj.

Elkészítés: sûrû palacsintatésztát készítünk, amibe belere-
szeljük a nyers burgonyát. A húst felszeleteljük, kiklopfoljuk,
sózzuk, borsozzuk, vagy ételízesítõvel fûszerezve, még fino-
mabb. A húst elõször lisztbe, majd a burgonyás palacsinta-
tésztába mártjuk, majd forró olajban kisütjük. Közvetlenül
tálalás elõtt kezdjük el sütni, frissen az igazi.

Tálaláskor sajttal megszórjuk, és tejföllel meglocsoljuk.

Sör mellé való
Hozzávalók: 8-10 db szardínia, 2 db vastagra sütött sós palacsin-
ta, 6 kemény tojás, 4 kanál apróra vágott petrezselyem, 2,5 dl jog-
hurt, 1 tojássárgája. A töltelékhez: 10 dkg zsemlemorzsa, 1 hagy-
ma apróra vágva, 2 kanál petrezselyem, 1 teáskanál õrölt szere-
csendió, só, bors, 1 citrom leve.

Elkészítés: a szardíniákat felbontjuk, kiemeljük a gerincü-
ket. A tölteléket beletöltjük. A tészta felével kibélelünk egy
kerek sütõformát. Elrendezzük a szardíniákat, tojáskarikák-
kal borítjuk. Ráöntjük a joghurtot, megszórjuk petrezse-
lyemmel, befedjük a maradék tésztával, tojássárgájával be-
kenjük, és 20-25 percig aranybarnára sütjük.

Kókuszos-sárgabarackos szelet
Hozzávalók: 15 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 3 tojás, 6-8
evõkanál kókuszreszelék, 20 dkg liszt, 1 teáskanál sütõpor, 1 dl
tej, 20 dkg sárgabarack befõtt, 10 dkg mandulaforgács, vaj,
zsemlemorzsa a forma kikenéséhez.

Elkészítés: a margarint elõre kikészítjük, hogy megpuhuljon,
majd a cukorral habosra keverjük. A tojásokat egyenként
hozzáadjuk, és jól kidolgozzuk. A sárgabarack befõtt levét
lecsurgatjuk, a barackot apró kockákra vágjuk. A kókuszre-
szeléket összekeverjük a liszttel, a sütõporral, hozzáöntjük a
tejet és a kockára vágott befõttet, majd az egészet a margari-
nos masszához keverjük. Egy 26 cm átmérõjû tortaformát
vékonyan kivajazunk, zsemlemorzsával meghintünk, és be-
lesimítjuk a masszát. Tetejére szórjuk a mandulaforgácsot,
meghintjük porcukorral, és 180 °C-ra elõmelegített sütõben,
35 perc alatt megsütjük. Ha elkészült, megvárjuk, amíg ki-
hûl, és csak utána vesszük ki a tortaformából. Tortaszelete-
ket vágunk belõle. Még finomabb az íze, ha egy napot állni
hagyjuk. Aszalt szilvából vagy friss gyümölcsbõl is készíthet-
jük, a mandulaforgács helyett tehetünk a tetejére durvára
vágott diót vagy mogyorót.

Nagymama receptjei KÓRHÁZFOLYOSÓ
Álldogálunk itt vagy heten-nyolcan, várjuk a fõorvost, cseve-
günk. Már túlvagyunk a vérnyomás és egyéb pillanatnyi kelle-
metlenségek ügyein-bajain, elõkerül a politikum. Egy járógépes
hölgy és egy mankós férfi a politikai skála két ellentétes oldalán
helyezkedik el, az egyik szerint az az Orbán hazudik, a másik
szerint pedig, kérem szépen, dehogyis az Orbán, ellenkezõleg, a
Gyurcsány az, aki hülyének néz bennünket. A többiek nem val-
lanak színt, kiismerhetetlen arccal hallgatják a vitát. A madár-
influenza ügye már nagyobb hullámokat vet, abba mindenki be-
leszól. A legtöbben sápítoznak, szinte katasztrófahangulat ural-
kodik el a kis csoportban, ám ekkor egy ünneplõbe öltözött, áll-
dogáló férfi nyugodt iróniával igyekszik a helyére tenni a dolgot.
„Kik a magyar tévé legnagyobb sztárjai manapság? — kérdezi. —
Hát két bütykös hattyú! Déli tizenkét óráig harmincháromszor sze-
repeltették õket a magyar médiában! A lakosság meg pánikba esik,
a háziasszony nem mer csirkecombot vásárolni a vacsorához, a
gimista lány a menzán undorral tolja félre a tányért, ha húst lát
benne ebédeltetéskor. Mit egyen az ember, ha az erõnlétre is ügyel,
meg az egészségre is, kérdezem én? Persze, hogy baromfihúst! Az
égvilágon semmiféle baj nincs azzal a csirkecombbal, inkább a fe-
lelõtlen médianyüzsgöncök erkölcseivel van baj, akiknek semmi se
drága, csak verhessék a tamtamot valami körül.”
Egy csendes, szõke asszony elmondja, hogy õ nem olvas újságot,
nem néz tévét, mert egy hónapon belül teljesen meg fog vakul-
ni, s ezen már nem is tudnak segíteni az orvosok, de rádiót hall-
gat, és bizony nem jó tudni, hogy ezek a médiumok mennyire
játszanak a társadalommal és az emberek lelkével. Ha valahol
felborul egy kamion, vagy valakinek a számítógépében pedofil
fényképek vannak, az nagyobb hír, mint az a sok nyomorult, aki
mindenfelé körülvesz bennünket.
Valaki a társaságban azon kezd nevetgélni, hogy egy idõ óta
csótányok vannak az egyik óvoda ebédjében, a képernyõn látni
lehetett a jól fejlett bogarakat a levesben és a rizses húsban, és
épp ebéd közben közvetítette ezt a képsort a tévé, neki mindjárt
elment az étvágya, pedig vigyáznia kellene, gyomorvérzése volt
a múlt héten.
A mankós férfi kesernyésen megjegyzi, hogy az egyik tévérek-
lámban épp akkor panaszkodik egy nõ, hogy szorul a széklete,
amikor õ nekiül reggelizni. „Nem tudom, nem kapnék-e vala-
mennyi kárpótlást, ha feljelenteném ezt a csatornát, mert elrontják
a reggelimet” — tûnõdik állát a mankóra támasztva.
„Manapság mindent és mindenkit fel lehet jelenteni, az egyik em-
ber épp tegnap jelentette fel az államot, mert fél évig tartották fogva
teljesen ártatlanul. Huszonötmilliót követel kárpótlásként!” —
rikkant fel a járógépes néni.
Ebben a pillanatban az ünneplõruhás férfi összeesik. Mint egy
darab fa, elvágódik a folyosó kövezetén. Beviszik a rendelõbe,
kiderül, hogy hirtelen leesett a vérnyomása. A várakozók ekkor
témát váltanak, az esetrõl kezdenek beszélgetni.
Nemsokára megérkezik a fõorvos.

(L. A.)

Szép ajándék

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVE!

Kapható a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében
1.000 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.
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Grimm: A kristálygolyó
1. rész

Élt egyszer egy boszorkány, annak
volt három fia. Jó testvérek voltak,

szerették egymást, jól bántak az anyjuk-
kal is; de az nem bízott bennük, attól tar-
tott, valami rosszat forralnak ellene, meg
akarják fosztani a hatalmától. Ezért a leg-
nagyobbikat átváltoztatta sassá, a közép-
sõt meg cethallá. A sasnak egy sziklaor-
mon kellett laknia; néha látni lehetett,
amint nagyokat körözve lebeg az égen. A
középsõ, akit cethallá varázsolt, a tenger
mélyén élt, idõnként fölúszott a felszínre,
és egy-egy hatalmas vízsugarat lövellt a
magasba. A harmadik fiú félt, hogy az
anyja végül õt is valamilyen állattá vará-
zsolja, medvévé vagy farkassá talán, azért
egy szép napon titokban elment a háztól.
Hallott már róla nem egyszer, hogy az
arany nap kastélyában egy elátkozott ki-
rálylány várja a szabadulását, de aki meg-
próbálja kiváltani, az az életét teszi koc-
kára. Huszonhárom ifjú már odaveszett.
Még egy huszonnegyedik próbát tehet,
de utána többé senki. Ha az is kudarcot
vall, a királylányon örökre rajta marad az
átok. A fiú nem ismert félelmet.
— Nincs énnekem most már sem apám,
sem anyám — mondta —, mit veszthetek
ezen a világon?
Azzal útnak indult, hogy megkeresse az
arany nap kastélyát. Jó ideje járt már a vi-
lágban, de csak nem akadt rá. Vándorút-
ján egyszer betévedt egy rengeteg erdõ-
be, és sehogyan sem talált kiutat belõle.
Ahogy ott tévelygett, egyszer csak meg-
pillantott a távolban két óriást: nagyban
veszekedtek, ráncigálták, taszigálták egy-
mást.
— Nem szégyellitek magatokat! — szólt
rájuk, amint a közelükbe ért. — Ilyen

nagy golyhók, és úgy huzakodnak, mint a
vásott kölykök!
— Egy kalapért tusakodunk — felelték az
óriások —, nem tudjuk eldönteni, melyi-
künké legyen, egyforma erõsek vagyunk,
egyikünk sem bírja legyõzni a másikat. Ti,
kis emberek, okosabbak vagytok nálunk,
azért rád bízzuk, te tégy köztünk igazsá-
got.
— Képesek vagytok veszekedni egy ócska
kalapon? — kérdezte csodálkozva a fiú.
— Ezt csak azért mondod, mert nem tu-
dod, miféle jószág ez! — felelték neki. —
Tudd meg, hogy ez csodakalap: aki a fejé-
re teszi, oda kívánkozhat, ahová éppen
kedve tartja, s azon nyomban ott is terem.
— Nem bánom, elvállalom a bíráskodást
— mondta a fiú. — Adjátok ide azt az ócs-
kaságot; én valamicskét odébb megyek,
aztán ha füttyentek, fussatok versenyt
hozzám. Aki elõbb odaér, azé lesz a
kalap.
Az óriásoknak tetszett a dolog, a fiú meg
föltette a kalapot, és elindult. Közben
azonban egyre csak a királylányon járt az
esze. Megfeledkezett az óriásokról, csak
ment, ment és egyre beljebb került a va-
donba. Aztán egyszer csak nagyot sóhaj-
tott, mert olyan nehéz volt a szíve, mintha
ólmot vinne a mellében, s azt mondta:
— Bárcsak az arany nap kastélyában le-
hetnék!
Abban a szempillantásban egy nagy hegy
tetején találta magát, s ott tündöklött
elõtte az arany nap kastélyának a kapuja.
A fiú benyitott, átvágott az udvaron, föl-
sietett a lépcsõn, belépett a palotába, és
ment a fényes arany termeken át, míg
csak az utolsó szobában rá nem talált a
királylányra.

(Folyt. a következõ számban)

Heti
idõjárás

A következõ napok-
ban fokozatosan
egyre hidegebb és szárazabb levegõ ér-
kezik térségünkbe. Pénteken délen
még elõfordulhat kisebb esõ, vagy ha-
vas esõ. Szombaton a változékony fel-
hõzet mellett számíthatunk napos idõ-
szakokra is. Vasárnap és hétfõn nagy
mennyiségû csapadék nem valószínû,
de kisebb hószállingózás kialakulhat,
miközben tovább csökken a hõmér-
séklet. A reggeli hõmérséklet -3, -5 a
nappali 2, 7 fok körül várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám
megfejtése

ugar-ragu, nád-dán, kelet-telek,
láb-bál, sok-kos

Helyes megfejtést küldött be: Bartók Bar-
bara, Sárbogárd; Katona Diána, Sárbo-
gárd; Barabás Tamás, Kislók; Zámbó
Adrienn, Sárhatvan; Zámbó Dorina,
Sárhatvan; Meilinger Petra, Sárbogárd;
Törzsök Beáta, Sárbogárd; Jákob Zsu-
zsanna, Sárbogárd; Hegedüs Adrián,
Sárbogárd; Menyhárt Daniella, Cece.

Szerencsés megfejtõnk:

Törzsök Beáta,
Sárbogárd, Tinódy u. 209.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
Melyik állat neve lesz az elõtagja
a következõ összetett szavaknak?

... étvágy, vakság, alma, torok,
ordító (hideg), szemet;

... cipõ, száj, farknyi, szívû;

... rím, szakáll, duda, köröm, lábú
(asztal), néz

Beküldési határidõ:
2006. február 28.

Nyitva tartás
A Mészöly Géza Általános Iskola ér-
tesíti a sportolni vágyókat, hogy a tor-
nacsarnok a következõ idõpontokban
lesz nyitva 9-12 óráig:

február 25.;
március 18.; április 8.
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Február 25., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30 Glóbusz 9.55 Zselé 10.00 Felfedezõk 10.30 Zselé
10.40 Klipperek 11.10 Zselé 11.25 Momentán11.50 Zselé 12.00 Híradó
12.10 Mindentudás Egyeteme 13.05 Euro-övezet 13.35 Fõzzünk megint egy-
szerûen! 14.05 AutóVízió 14.35 Világhírû ismeretlen 15.05 TS 16.00 Híradó
16.10 Hangár 16.40 Halhatatlanok Társulata 17.35 Félszázadunk 18.30 TS
19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 TS 23.20 Híradó
23.25 Sporthírek 23.35 Fûvel-fával 1.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 6.55 Lisa 7.00 Kölyökklub 9.20 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 AutóMánia 12.45 Havazin 13.10 Egy rém rendes család 14.05 Elve-
szett legendák kalandorai 14.55 Tuti gimi 15.50 Õslények szigete 16.50 Ace
Ventura 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szupermozi 2220 Piszkos
Harry 0.20 Az életmûvész
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.55 Jetix 10.50 Viva S Club 11.20 A vadon naplója
11.50 Laktérítõ 12.20 TotalCar 12.50 Century City 13.45 Országutak õran-
gyala 14.40 Csillagközi romboló 15.40 Bûbájos boszorkák 16.40 Csillagkapu
17.35 Rex 18.30 Tények 19.00 Activity 19.30 Megasztár-döntõ 23.30 Az is-
meretlen donor 1.05 Dragnet-gyilkossági akták 2.00 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33
Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem…
9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30
Barangoló 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodal-
mi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az
egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül
20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.51 Kincses Veronika énekel
22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Magyarország orgonái

Február 26., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 10.00 Bundás és Rozsdás 10.25
Sandokan 10.55 Szent László törvényei 11.10 Így szól az Úr! 11.20 Xavéri
Szent Ferenc jubileumi év 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 Örömhír 13.20
Csellengõk 13.55 TS 16.30 Híradó 16.35 Tempó! 16.45 Tejben-vajban 17.10
Tempó! 17.15 ABSZOLÚT 17.45 Szívek szállodája 18.35 BBC-exkluzív 19.30
Híradó 19.55 TS 23.35 Híradó 23.40 Sporthírek 23.45 Két barát 1.10
TS-Motorsport 1.30 Héthatár 2.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.45 Jackie Chan kalandjai 7.05 Lisa 7.20 Kölyök-
klub 8.50 Slayers 9.10 Receptklub 9.35 Játék 10.40 Borsodi Liga 13.40 Vad-
nyugati fejvadász 14.35 Hegylakó — a holló 15.35 X-csapat 16.35 VIP 17.30
Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Gagyi mami 22.05 Heti hetes
23.15 K-1 Európai Liga 1.00 Fókusz-portré 1.30 Zsarú az ûrbõl
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné
10.00 Jetix 11.00 Egy rém rendetlen család 11.30 Stahl konyhája 12.00
Sliders 123.00 Kaland Bt. 13.55 Monk-flúgos nyomozó 14.50 Smallville
15.45 Légi zsaruk 16.45 Walker 17.35 Jag 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Daylight-Alagút a halálba 22.10 Becsületbeli ügy 0.40 Képírók 3.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy csepp
emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A
múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetítés 11.05 Gondo-
latjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05
Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.05 Hajszálgyökerek 15.35
Mûvészlemezek 16.04 Egy csiki cipészmester Bécsben 17.00 A mi idõnk
18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 Petró István nótáiból 20.04 Ar-
chívumok mélyérõl 21.05 Osgyáni Csaba mûsora 22.00 Krónika 22.20
Színházi közvetítés

Február 27., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 11.45 A sokszí-
nû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina 14.00 Afrika
gyöngyszeme 15.00 Kalandos nyár 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05
BBC-exkluzív 17.00 12+ 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti hír-
adók 18.20 Esti mese 18.30 Kényes témák estére 19.30 Híradó 20.05 K-PAX
22.00 Hétfõ este 22.40 Kultúrház 23.00 TS-Sporthét 23.30 Híradó 23.35
Sporthírek 23.45 TS-Sporthét 0.15 Futballista feleségek 1.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.20 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rej-
télyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Rend-
õr-akadémia 6. 22.25 Ösztön 0.50 Találkozások 1.05 AutóMánia 1.35 Fókusz

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.30 Játék 13.25 Mozidélután 15.30 Anita
16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
NCIS 22.05 Szulák Andrea-show 23.05 Esküdt ellenségek 24.00 Tények este
0.30 Sötét órák 2.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Króni-
ka 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.04 Szonda 11.35 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 12.02 Krónika 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Erõs vár a mi
Istenünk! 14.10 Zeneszóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit. 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Rádiószínház 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30
Etikai kódex 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Február 28., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
SrpskiEkran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Afrika gyöngyszeme 14.55 Kor-
mányváró 15.25 Kalandos nyár 16.15 Híradó 16.20 Bartók 125 16.24 Maradj
velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 12+ 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó
18.10 Körzeti híradók 18.23 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05
Életképek 20.40 Filmdalok 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház
23.00 Kultúrház extra 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Provokátor 0.10
Angyal a jobb vállon 1.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.20 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rej-
télyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-sow 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Sztriptiz
23.10 Az utolsó mohikán 1.10 Találkozások 1.25 Zsaru az ûrbõl 2.05 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.45 Játékidõ 13.45 Mozidélután 15.30 Ani-
ta 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
Nem a te napod! 21.45 Pillangóhatás 23.55 Moziverzum 0.25 Tények este
0.55 Hack-mindörökké zsaru 1.50 Eddie, a hóbortos hekus 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Króni-
ka 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.10 Társalgó 15.05 Szóljon
hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.05 Mesélõ krónikák
21.35 Népdalok, népdalfeldolgozások 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és
operettekbõl

Március 1., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 Afrika gyöngyszeme 15.00 Kalandos
nyár 15.55 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Templomi orgonák titkai 16.20
Baptista ifjúsági mûsor 16.30 Útmutató 17.00 12+ 17.25 A Nagy Vita 18.00
Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Hír-
adó 20.05 A tv ügyvédje 21.05 Kékfény 22.00 Szerda este 22.45 Kultúrház
23.00 Kultúrház extra 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Japán 1.50
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rej-
télyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 A
Grace klinika 21.50 Tigris és sárkány 0.05 A XXI. század 0.35 Az elnök embe-
rei 1.25 Találkozások 1.40 Fókusz
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.30 Játékidõ 13.30 Mozidélután 15.30 Ani-
ta 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Szü-
letett feleségek 22.20 Buzera 23.20 Gyermekrablás — A jordániai akció 1.00
Tények este 1.30 Az utolsó blues 3.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.20 Beszélni nehéz! 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tebenned bíztunk 14.10
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Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.05
Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Nagy mesterek

Március 2., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Rondó 13.30 Együtt 14.00 Úton Európa-magazin 14.30 Fogadóóra
15.00 Kalandos nyár 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00 12+
17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.23 Esti mese 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Panoráma 21.05 Gõg 22.00 Csütörtök este
22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.45 Híradó 23.50 Sporthírek 23.55
Médiamix 0.30 Vedd könnyen! 12.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rej-
télyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Gál-
völgyi-show 21.35 Kész átverés! 22.45 Házon kívül 23.20 Kemény zsaruk
0.15 Találkozások 0.30 Infománia 1.00 Zsaru az ûrbõl 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.20 Játékidõ 13.15 Mozidélután 15.30 Ani-
ta 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Né-
met pite 2. 22.55 Mutató 23.50 Strucc 0.20 Tények este 0.50 A zsaru
családja 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.10 Társalgó
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.06 A 20.
század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Halgassuk együtt!

Március 3., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Sorstársak 13.30 Sírjaink hol domborulnak? 14.00 Regióra 15.00 Ka-

landos nyár 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00 12+ 17.25 A
Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.25 Esti mese 18.50 Szom-
szédok 19.30 Híradó 20.05 Szabó Gyula 21.05 Gõg 22.00 Péntek este 22.45
Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 A
hálószobában 1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.40 Játék 13.40 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rej-
télyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Rejté-
lyek városa 21.50 RTL-boxklub 22.50 Kéz-õrület 1.35 Találkozások 0.50
MeneTrend 1.10 A GEO bemutatja 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05 Teleshop
11.40 Hajrá, skacok! 12.40 Játékidõ 13.40 Mozidélután 15.30 Anita 16.00
Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van 18.30 Té-
nyek 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
Interno-Tomboló tûzvihar 23.05 A szem 0.45 Tények este 1.15 Chris
Isaak-show 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.04 Cigányfélóra 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Halljad Izrael! 14.10 Pén-
tek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.05
Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Egy hazában

Szerkesztõségünkben kaphatók többek

között az alábbi könyvek:

A Szent István Általános

Iskola története 1926-2005

Horváth Lajos: Iskoláskönyv;

Kocsis Lajos: Légy jó, kisfiam!

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.
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Hitelügyintézés gyorsan, korrekten! Új ott-
honszépítõ hitel, értékbecslõ és közjegyzõi
díj nélkül! Hitelkiváltás 1.000.000-7.200
Ft/hó, 3.000.000-21.000 Ft/hó. Tel.: 06 (30)
235 9498, 06 (30) 681 7675. (0668697)

Veszélyes fák kivágását vállalom, 06 (20)
437 4869. (0668237)

Sárbogárdon, 100 m2-es, családi ház sürgõ-
sen, alkalmi áron eladó. 06 (20) 462 6261.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny, 06 (20) 557
6509. (0668283)

Aprított cser, tölgy, akác tûzifa ingyenes
házhozszállítással eladó, 06 (20) 336 7067.
(0668777)

Lambéria 898 Ft, hajópadló 1598 Ft, akác-
mintás kerítésléc 179 Ft, hagyományos par-
ketta 1998 Ft, 06 (20) 947 5970. (0668776)

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciá-
val, 06 (20) 947 5970. (0668776)

Hitelügyintézés! Személyi kölcsön, sza-
bad-felhasználású hitel, ingyenes, gyors
ügyintézése. Mobilbankár: 06 (30) 994
5882. (0668788)

Számítógép-kezelésbõl korrepetálás, ház-
hoz megyek, 06 (20) 4608 508, Gál. (0668792)

Üdülés a görög tengerparton NEI-PORI-
ban. Utazás autóbusszal. Indulás június
16-án. Jelentkezési határidõ március 5-ig.
Telefon: 06 (30) 994 5882. (0668483)

Magyar-német korrepetálást vállalok ol-
csón. 06 (25) 464 520.
Hitelek lakáscélra, szabad felhasználásra és
hitelkiváltásra. Meglevõ életbiztosítását be-
számítjuk. Fészekrakó és közszféra hitelek.
Kamat: 1.99-3.89%-ig. Érd.: 06 (20) 377
9639. (0668850)

Otthonában intézzük jelzálog hitelét: hitel-
kiváltás, felújítás, korszerûsítés, vásárlás,
szocpol ügyintézés. Ház-Hitel Iroda, Szé-
kesfehérvár, Palotai út 5. I. em., 06 (22)
313 199, 06 (70) 4535 470, 06 (30) 359 9768.
(0668955)

Nagylókon egyszobás, összkomfortos csalá-
di ház eladó. Irányár: 4 millió 300 ezer, 06
(30) 341 1850. (0668924)

ABC felett lakás eladó! 06 (30) 332 6923.
(0668920)

Mészöly Géza utcában lakóház eladó. 06
(30) 332 6923. (0668920)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõz-
de rövid határidõvel pálinkafõzést vállal. 06
(30) 9275 627.
Rövid határidõvel varrást vállalok. 06 (30)
483 0713. (0668887)

Berzsenyi utcai házunkat az eddiginél ala-
csonyabb áron kínáljuk. 06 (20) 574 6363.
(0668885)

Sárbogárd központjában, az Ady E. úti la-
kótelep mögött téglagarázs eladó. Tel.: 06
(30) 684 7632, 06 (30) 533 9925. (0668884)

Sárbogárdon kétszintes, családi ház eladó.
Érdeklõdni: 06 (70) 507 2217. (0668878)

Árpád-lakótelepen I. emeleti, erkélyes la-
kás eladó. Tel.: 06 (30) 6323 884. (0668877)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti, erkélyes, fel-
újított lakás eladó! 06 (30) 684 1380. (0668873)

Sárbogárd központjában, kétszintes, csalá-
di ház eladó, 06 (30) 970 7349. (0668869)

Garázs eladó az Árpád-lakótelepen jó
áron, 06 (30) 910 3790. (0878054)

Háromszobás, 71 m2-es lakás eladó vagy ér-
tékegyeztetéssel családi házra cserélhetõ.
06 (20) 311 6408, 06 (25) 462 524. (0668940)

Ady-lakótelepen I. emeleti, 52 m2-es lakás
eladó. Tel.: 06 (20) 342 0788. (0668934)

Márciusi beköltözéssel albérletet keresek
hosszú távra. 06 (20) 387 6007.
Üzlethelyiség kiadó. Sárbogárd, Szent I. u.
119., 06 (30) 533 0834. (0878077)

Vörös tojótyúk akció! 350 Ft/db. Megren-
delhetõ március 8-ig: Bondor Istvánné,
Sáregres, Zrínyi u. 32., valamint Bondor Já-
nos, Sárbogárd, Tinódi u. 202., 06 (25)
462 189. Szállítás március 21-én. (0878076)

Nagylókon parasztház eladó építési telek-
kel. Ár: 2 millió forint. 06 (30) 377 5826.
(0878075)

Választási malacok eladók. 14.000 Ft/db.
Sárbogárd, Bajcsy-Zs. u. 87., 06 (25)
461 015, 06 (30) 913 5795. (0878122)

Mangalica választási malacok eladók. 06
(30) 921 0255.
Árpád-lakótelepen 71 m2-es, háromszobás
lakás olcsón eladó. 06 (25) 463 499. (0878118)

Sárszentmiklóson, a Vezér utca 41. szám
alatt építési telek eladó. Érdeklõdni: 06
(20) 808 8711. (0878117)

Simson motor sürgõsen eladó. 06 (30) 2360
222. (0878116)

Árukészlet eladó (nõi, férfi, gyermekruha).
Érdeklõdni: 06 (20) 258 5568. (0878114)

Teljesen felújított kétszintes családi ház el-
adó. Tel.: 06 (20) 413 7082. (0878073)

Megismerkednék 45-50 körüli, nem do-
hányzó, kizárólag független nõvel. Társát
keresõ, 52 éves, rendezett életû, komoly
független férfi. Elérhetõsége: 06 (30) 623
0495. (0878112)

Erdészeti munkára munkatársakat kere-
sünk, fûrészest is, 06 (70) 374 0769. (0878090)

Családi ház eladó. 06 (20) 318 9014. (0878089)

160-180 kg-os hízók eladók, Tinódi u. 44.
(0878088)

Ady-lakótelepen egyszobás, földszinti lakás
kiadó. 06 (30) 647 4441. (0878086)

Hosszú távra albérlet kiadó. 06 (30) 354
4825. (0878085)

Otthon végezhetõ munka. Gyöngyfûzés,
hímzés, internetes munkák. 06 (30) 468
7727. (0878084)

Töltsön 10 felejthetetlen napot a görög ten-
gerparton. Részletfizetés! Érdeklõdni feb-
ruár 26-ig a 06 (70) 315 4047-es telefonszá-
mon lehet. (0878083)

Sárszentmiklóson a Miklós u. 28. sz. alatt
egy szoba, összkomfortos, gázfûtéses ház el-
adó. 06 (30) 465 8176. (0878081)

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

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén a

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

a lakótelepeken. Tel.: 06 (20) 9440 445,
06 (20) 3984 762, 06 (25) 462 295.

AKÁC TÛZIFA ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 (30) 9941 196. (0668886)

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

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)

Redõny, szúnyogháló, szalagfüggöny,
négy év garanciával, 10% nyugdíjas

kedvezménnyel, javítást is vállalunk.
06 (25) 462 497, 06 (20) 585 1522. (0878105)

VETÕMAG-AKCIÓ! Február 20-28. között
egyes vetõmagok 20%-os kedvezménnyel

kaphatók. Tavaszi vetõmagok óriási
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

GAZDABOLT ÉS FAISKOLA, Sárbogárd,
Ady E. út 224., tel.: 06 (25) 462 214. (0668948)

SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK,
JELZÁLOGHITELEK, LAKÁSHITELEK
INGYENES, GYORS ÜGYINTÉZÉSE!

Akciós ajánlatok: személyi kölcsön:
450.000 Ft — 10.592 Ft/hó; lakáshitel:

1.000.000 Ft — 7.306 Ft/hó.
Jelzáloghitelek már jövedelem-igazolás

nélkül is, akár 10 napon belüli
folyósítással. Érdeklõdni: 06 (20) 412 2780.

VÁLLALJUK KFT.-ÉK, BT.-ÉK, EGYÉNI
VÁLLALKOZÓK KÖNYVELÉSÉT,

BÉRSZÁMFEJTÉSÉT, APEH,
TB-ÜGYINTÉZÉSÉT, BEVALLÁSOK

ELKÉSZÍTÉSÉT, PÁLYÁZATOK, HITELEK
ÜGYINTÉZÉST, SZJA-BEVALLÁSOK

ELKÉSZÍTÉSÉT. TELJES KÖRÛ
ADMINISZTRÁCIÓ HELYBEN!

Érdeklõdni:
06 (20) 412-2780, 06 (30) 332 1853.

Építõipari Kft. Fejér megyében elvégzendõ
útépítési munkákhoz keres

KÕMÛVEST, TEHERGÉPKOCSI-VEZETÕT,
NEHÉZGÉPKEZELÕT.

Érdeklõdni: 06 (20) 951 4848.

KÁRPITOS BÚTOROK
teljes választéka

MOST
meghosszabbított

—10-15%-os
AKCIÓBAN!

Franciaágyak 24.000 Ft-tól,
heverõk 13.400 Ft-tól,
fotelágyak 13.500 Ft-tól,
fotelek 13.000 Ft-tól,
kanapék 35.000 Ft-tól,
kis sarkok 49.900 Ft-tól,
3+2+1 (3+1+1)
ülõgarnitúrák 79.000 Ft-tól,
nagy sarkok 74.900 Ft-tól,
továbbá vállaljuk bútorának áthúzását

és felújítását helyszíni felméréssel,
házhoz szállítással. Kárpitos kellékek

forgalmazása, bútorszövetek,
szivacs- és rugósbetétek méretre is stb.

FAIR 2002 Kft.
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

06 (20) 9826 630
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ARANYLAKODALOM

Takács Istvánt és nejét, Dudar Julian-
nát 50. házassági évfordulójuk alkal-

mával köszöntötték gyermekeik, unokáik
és a csaknem százfõs rokonság Rétima-
jorban, a konferenciaközpont nagyter-
mében.
A pár 1956. február 18-án kötött házassá-
got Sáregresen, ahol a közös éveket töl-
tötték és töltik. Az ünnepélyes alkalmon

most Varga László hitoktató olvasta föl
az 50 évvel ezelõtti eskü szövegét, amit a
megjelentek elõtt az 50 évi hûségre emlé-
keztetõ gyertya lángjánál ismét megerõ-
sítettek.
Varga László Pál apostol szeretetrõl szó-
ló evangéliumát idézve mondott áldást a
megerõsített frigyre.

/H/

Szeretettel köszönti családja

KISS JÓZSEFET
(Alap, Fõ út 278.)

45 éves
munkaviszonya utáni
nyugdíjba vonulása,

és

60.
születésnapja
alkalmából.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága édesapánk, nagypapánk,

dédpapánk,

SZÕKE ISTVÁN
életének 82. évében
2006. február 19-én,

súlyos betegség után elhunyt.
Drága halottunkat

2006. február 27-én, 15 órakor
a sárszentmiklósi temetõben helyezzük

örök nyugalomra.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága édesanyánk,

nagymamánk,
dédnagymamánk

KOVÁCS GYULÁNÉ
született Németh Mária

életének 82. évében,
2006. január 24-én,

súlyos betegség után elhunyt.
Drága halottunkat

2006. február 25-én, 14 órakor,
a Huszár-temetõben

helyezzük örök nyugalomra.
Gyászoló család

Kérdezték
Elkeseredett videotonos dolgozók az
alábbi levéllel keresték meg szerkesztõ-
ségünket, és kérték, hogy járjunk utána
kérdésüknek.
„A sárbogárdi Videotonnál dolgoztunk
2005-ben. December 17-én lejárt a szer-
zõdésünk, amit nem hosszabbítottak
meg, de azt mondták, hogy 2006. január
elsõ felében visszavesznek bennünket, és
ne keressünk másik munkát, mert számí-
tanak ránk. Sajnos ez nem így történt,
mert lassan február is lejár és még mindig
nincs semmi; hiába érdeklõdünk, az a vá-
lasz, hogy nincs anyag és megrendelés. A
vezetõség miért nem tartja be az ígére-
tét? Mi szeretnénk dolgozni!”
Nagy László plant menedzser, a sárbo-
gárdi Videoton telephelyvezetõje meg-
keresésünkre a következõket nyilatkozta
lapunknak az ügy kapcsán: A megrende-
léstõl függ, hogy vesznek-e föl dolgozó-
kat. Jelenleg nincs növekedés a megren-
delésben. Mivel szezonális terméket (té-
vét) gyártanak, karácsony elõtt több dol-
gozóra van szükség, de aztán visszaesik a
kereslet. Ezért kellett a létszámot csök-
kenteni. Ha év közben, vagy év végén
megnõ a megrendelések száma, akkor
keresik a dolgozókat. Olyan ígéretet biz-
tosan nem tettek, hogy januárban vissza-
veszik õket és ne keressenek másik mun-
kát, hiszen nem lehet elõre tudni, hogy
pontosan mikor lesz ismét kereslet.
Rehák László termelési és logisztikai ve-
zetõ megerõsítette Nagy László szavait.
Mint mondta: Száz százalékig biztos,
hogy õk nem tettek ilyen ígéretet. A hatá-
rozott idõre szóló szerzõdések a munka
idõtartamára vonatkoztak. Ezek a dolgo-
zók azért lettek leszámoltatva, mert lát-
szott, hogy nem lesz munka januárban és
az év elején.

Hargitai Kiss Virág

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban a Centrum
Zöldpárt jelöltjével, Mérei Erzsébettel
készítettem interjút. Félreértés miatt
két adat pontatlanul jelent meg az in-
terjúban. Valójában interjúalanyunk-
nak nincs meg a mérlegképes könyve-
lõi végzettsége, és vesebeteg gyerme-
két még nem kell dialízisre vinni.

Szerkesztõ

NEM LETT ÁRVÍZ
ALAPON

A hirtelen hóolvadás és a hét végi nagy
esõzés miatt pénteken éjjel az alap-cecei
vízfolyás kis híján ismét bajt okozott. Az
árokban a tartós februári fagyok miatt két
helyen is jégdugó zárta el az árkot. A pol-
gármester és az aggódó lakosság riasztásá-
ra a Sárréti Vízi Társulat dolgozói gépek-
kel vonultak a helyszínre, és néhány órai
megfeszített munkával, szabaddá tették a
víz útját. A környékbeli lakosok még éjfél-
kor is aggodalommal lesték, emelkedik-e
tovább a vízszint. Éjfél után aztán megin-
dult a lassú apadás. Reggelre már ismét
medrében vágtatott a haragos áradat.

Hargitai Lajos




