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ISKOLABÁL MIKLÓSON
Rengeteg érdeklõdõ gyûlt össze a Sárszentmiklósi Általános

Iskola tornacsarnokában szombaton este, az intézmény
hagyományos bálját megelõzõ mûsorra. A közönség dugig meg-
töltötte a csarnok felét elfoglaló nézõteret.
A nagy tömeg ellenére mégis családias volt a légkör, hiszen a
hozzátartozók, tanárok és iskolatársak a fellépõkkel együtt iz-
gultak, tapsoltak és ujjongtak.
Nagy Sándor igazgató nyitotta meg az eseményt, majd a diákok
— tanáraik segítségével — változatos, érdekes mûsorral léptek
színpadra. Elsõként a miklósi zenészeket és tanulókat is befoga-
dó Sárbogárdi Fúvószenekart üdvözölhettük. Õket követte er-
délyi dallamokkal a Réti boglárka népdaléneklõ csoport (Brúzsa
Csilla, Holcz Anita, Pacai Brigitta, Tiringer Nikolett, Visi Gab-
riella, Rapolder Ramóna, Simon Anna, Botka Zsuzsanna,
Jansik Anita, Dudar Adrienn). Az együttes tavaly alakult az is-
kolai énekkaron belül, Horváth Ferencné vezetésével, és egybõl
két aranyminõsítést is kapott a megyei népdalversenyen. Idén
ugyan „csak” ezüstminõsítésben részesültek, azonban képvisel-
hetik az iskolát az országos népdaléneklõ verseny döntõjén már-
ciusban.

Folytatás a 3. oldalon�

A lepsényi szõlõhegyen
A sárszentmiklósi borbarátok egyesü-

lete szombaton ellátogatott Lepsény-
be. Az ottani hegyközség életével, boraival
ismerkedtünk.
Nem zavarta a társaság jó hangulatát a vigasztalan,
február végi, havas, latyakos idõjárás. Csóka De-
zsõ 150 éves régi pincéjében fogadtak bennünket
meleg, baráti szeretettel. A hegybe vájt homokpin-
ce elé az õsök kúriaszerû, szép présházat építettek.
A tetején még látszik a hajdani csillagos toronydísz
maradványa.
A bogárdi borászok bizony irigykedve járták végig
ezeket a homokpincéket a hegyközség elnökének,
Májer Istvánnak a vezetésével. A pincék legtöbb-
jét még hajdan a kelták, vagy még régebbi népek
vájták a keményre tömörödött löszhomokba.

(Folytatás a 2. oldalon�)
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Csóka Dezsõ büszkén mutatta, hogy a
pincéjében télen, nyáron egyformán 9, 10
fokos az állandó hõmérséklet. Minden
pince falán természetesen ott látható a
sok évtizede vastagra érlelõdött nemes
penész. Ez biztosítja a levegõ állandóan
magas páratartalmát. Ezek a pincék
amúgy mind szárazak. Egy õsi technikával
stabilizálják a pince falát. Mint azt Zsu-
pán Pista nekem elmondta, 20-30 évente
kiraknak mindent a pincébõl, és szõlõve-
nyigével kitüzelik a belsejét. A tûztõl a
pince falán vastag, kemény homokkõré-
teg keletkezik.
Mivel könnyen vájható a löszhomok,
igény szerint oldalra úgynevezett „unoka-
pincéket” is készítenek, ahol a többéves,
jó évjáratú borokat tárolják kis hordók-
ban.

A lepsényi szõlõhegy voltaképpen a balatoni borvidék folytatá-
sa. A szõlõ- és borkultúra letisztult, többségében rizlinget ter-
melnek. A kellemes, nem túl savas asztali száraz fehérbor nem
részegít, nem fájdítja a fejet, de igen alkalmatos arra, hogy eszé-
be juttassa a borivó társaságnak az õsök régi nótáit.
A lepsényi borbarátok összeforrott közössége rendkívül ven-
dégszeretõ. Egyik tagjuk, Kiss Balázs széles mosolya, tréfásan
félrecsapott kalapja és az a mozdulat, ahogy a mi Nagy Pista bá-
csinkat átölelte, amikor megtalálták a közös nótát, jól jellemzi
ezt. Ez a mély derû sugárzik a többiek személyiségébõl is, ahogy
érkezésünkkor testvéri öleléssel köszön-
töttek bennünket.
A jó borok mellé jó ételek is dukáltak;
minden pincében felvonultatták a pince
gazdájának ételspecialitásait. Az egyik
helyen megkóstolhattuk például a sza-
márkolbászt, amihez fogható különle-
gességet nem könnyû találni széles e ha-
zában.
Ami még megjegyzésre érdemes, hogy az
asszonyok itt milyen szeretettel veszik
körül embereiket, segédkezve a vendég-
látásnál.
Bizony, késõ este lett, mire végigjártuk a
hatalmas területet. Ekkor tudtuk meg,

hogy Lepsény és Mezõszentgyörgy szõlõhegye szerves egységet
képez, és a hegyközség tagságának is fele mezõszentgyörgyi. A
Balaton közelsége miatt sok városi is vásárolt itt szõlõt, pincét.
Van olyan tulajdonos, aki az év nagy részét itt tölti. A présház-
ban több helyen hálóhelyiség található, ahol a gazda meghúz-
hatja magát a zordabb téli idõben is.
Olyan jó volt a hangulat, hogy este tízkor úgy kellett egyik-má-
sik társunkat felkönyörögni a buszra, mert a sofõrnek hajnal-
ban fuvarba kellett indulnia.

Hargitai Lajos

A lepsényi szõlõhegyen

T A V A S Z IT A V A S Z I

TAPÉTAVÁSÁRTAPÉTAVÁSÁR
a sárbogárdi szõnyegüzletben,

a Gréta bútor udvarában!
Üzletünkben 110-féle tapétából

választhat 5-20%-os engedménnyel.
Díszlécek, bordûrök, szegélylécek,

rozetták nagy választékban kaphatók.
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

Telefon: 06 (25) 463 587. Nyitva: naponta
9-12-ig, 13-18-ig, szombat: 8-12-ig.

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
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A Réti boglárkák „kistestvérei”, a Tündérrózsák (Stefán Judit
Afrodité, Boros Dóra, Varga Júlia és Visi Renáta), pünkösdi
népdalcsokrot „nyújtottak át” a publikumnak.
Vidám farsangi karnevál is kerekedett a színpadon az alsós gye-
rekeknek és tanítóiknak, Térmeg Istvánnénak, Állóné Horváth
Hajnalkának, Viski Péternének és Kristófné Juhász Ildikónak
köszönhetõen. Mezõ Bálint és Balázs Sándorné lendületes rock
and roll koreográfiáját a nyolcadikosok adták elõ. Márton
Anett, a megyei szépkiejtési verseny második helyezettje, Far-
kas Jánosné tanítványa, Lázár Ervintõl idézett egy prózarészle-

tet. Magyar Nikolett és Zámbó Zsuzsanna negyedikes tanítvá-
nyai vadnyugati tánccal szórakoztatták a nézõket.
Meglepetésként most hallhatta elõször a nagyközönség a Mezõ
Bálint, Kiss Gábor, Fövenyi Máté és Gyalus Márk alkotta diák-
zenekart. Játékuk hatalmas sikert aratott. Az ígéretes csapattal
bizonyára találkozunk még!
A jó hangulatú elõadást a nyolcadik osztályosok keringõje zárta
— a három osztályfõnök, Balázs Sándorné, Nagy Sándorné és
Kovács Zoltánné vezetésével —, s egyben ez a tánc nyitotta a
mûsort követõ bált is.

Hargitai Kiss Virág

ISKOLABÁL MIKLÓSON

Felértékelõdik a déli térség
Hiller István, az MSZP elnöke látványos
kampányelemekkel gazdagon tûzdelt fó-
rumot tartott Sárbogárdon a mûvelõdési
központban kedden este. A vendéget
Szabados Tamás, az MSZP helyi elnöke,
jelenlegi országgyûlési képviselõ köszön-
tötte. Elmondta, hogy az elmúlt négy év
alatt a korábbiaknál nagyobb fejlesztések
valósulhattak meg a 6-os választókörzet-
ben. Bemutatta a nagy nyilvánosság szá-
mára utódját, az MSZP új országgyûlési
képviselõ-jelöltjét, dr. Szabadkai Ta-
mást, aki a bevezetõ után ismertette
programját. Beszédében hangsúlyozta,
hogy a déli térség érdekének képviseleté-
ben szeretne országosan politizálni, ha
megválasztják.
Hiller István elmondta, hogy az elmúlt
hét végén megyékre lebontva mutatták
be az MSZP választási programját, és eb-
ben Fejér megye déli térsége hangsúlyo-
san szerepel. Az MSZP programjában
legfontosabb az autópályák továbbépíté-
se, az útfelújítások, a vasút korszerûsíté-
se, a környezetvédelem és az iskolák fel-
újítási programja.
Tapasztalhatjuk, hogy minden párt prog-
ramjában legalább a szavak szintjén fel-
értékelõdik a déli térség. A gyakorlat
azonban mindeddig az volt, hogy a megye
északi területei nagyságrendekkel több
fejlesztési pénzhez jutottak. Ideje lenne,
hogy ez a tendencia végre megváltozzon,
mert a fejletlen déli térség visszahúzza a
fejlõdõ északot. Míg az elõzõ ciklusban

csak a Fidesz szorgalmazta az
M8-as megépítését, mára en-
nek ígérete egy párt, így az
MSZP programjából sem hi-
ányzik.
Hiller István kifejtette, hogy
Fejér megyében rendkívül nagy
arányú fejlesztések várhatók.
Tervezik többek között az M6-
os megépítését Szekszárdig, és
iskola-felújításra 18,3 milliárd
forintot szánnak csak Fejér me-
gyében. Szólt a jelenlegi nagy
munkanélküliségrõl, ami legin-
kább Fejér megye déli térségét
sújtja. Hangsúlyozta, hogy fej-
lesztési terveikben kiemelten

szerepel az M8-as Lepsény és Dunaújvá-
ros közötti szakasza, valamint a 63-as út
— a rendszerváltás óta mindeddig csak
ígért — Sárbogárdot elkerülõ szakaszá-
nak megépítése. Véleménye szerint az
M8-as megépülése segít majd azon, hogy
befektetõk nagy számban települjenek
ebbe a térségbe.
Ezzel kapcsolatban Etelvári Zoltán hoz-
zászólásában elmondta, hogy a Sárbogár-
dot kettészelõ 63-as út forgalma már az
elviselhetetlenségig nõtt. Ugyanakkor
felhívta a figyelmet, hogy a nagy forgalom
miatt az egész 63-as út burkolata tönkre-
ment. Arra is fordítsanak nagyobb figyel-
met, hogy a tönkrement utakat felújítsák.

Hargitai Lajos
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Miért nem mondott le Nagy Imre?
A forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából ja-
nuár 23-án a Nagy Imre Társaság egyik budapesti vezetõségi
tagja, dr. Donáth Ferenc orvos és jogvédõ harcos (az idõsebbik
Donáth Ferencnek, a Nagy Imre-per másodrendû vádlottjá-
nak, elítéltjének kisebbik fia) tudományos konferenciára hívta
össze társaságunk vezetõit és az érdeklõdõket.
Nagy Imrérõl, illetve kiemelten az 1956. november 4-én, hajnal-
ban elhangzott rádióbeszédérõl tanácskoztak a jelenlévõk. Öt-
ven év kellett ahhoz, hogy a bolsik által is kigúnyolt szöveget a
„helyén értékeljük”. Komcsi társaság körében magam is hallot-
tam, hogyan gúnyolták Nagy Imre utolsó rádióbeszédét, amikor
azt mondta: „A kormány helyén van, a csapataink harcban áll-
nak”. Azt mondták, hogy elszökött a Nagy Imre kormány. Ez
szemtelen hazugság volt, mert nem szökött el. Ezért végezhet-
ték ki éppen, mert nem szökött el, sõt! Csak azt hallgatták el,
hogy az 1949-es Genfi Egyezmény értelmében mártír minisz-
terelnökünk tudatosan cselekedett, saját életét is feláldozva.
Az egyezményhez Nagy Imre elsõ miniszterelnöksége idején
csatlakozott Magyarország 1949-ben. Ez az egyezmény —
mondhatni — az évszázadokon át érvényes jelmondat, a „Vae
victis!” (Jaj a legyõzötteknek!) „érvénytelenítése” végett szüle-
tett. Ez védi a legyõzötteket a gyõztesektõl, a polgárháborúk,
háborúk gyõztesei számára pedig kötelezõ érvénnyel kimondja:
„Szigorúan tilos minden, az életük és személyük ellen irányuló
merénylet, egyebek között kivégzésük és kiirtásuk, megkínzá-
suk, biológiai kísérletek végzése rajtuk, elõre megfontolt, szán-
dékos orvosi segély vagy ápolás nélkül hagyásuk…” — ez
ugyanis háborús bûntett.
A „csapataink harcban állnak” és „a kormány helyén van” szö-
vegrész — amelyet mi a Hõsök terén, Sárbogárdon akkor nem
hallhattunk „élõben” a „Josif Stalin” harckocsik csikorgása mi-
att —, íme, egy igazi államférfi jól átgondolt kijelentése volt. Azt

tudatta a világ közvéleményével, hogy az 1949-es Genfi Egyez-
ményt köteles alkalmazni a bennünket legázoló hatalom. Ki-
mondatlanul is ez volt a rádiószózat értelme. Magyarországon
hadüzenet nélkül is háború folyik. Egyesült nemzetek és a nagy-
világ, figyeljetek ide! Figyeljetek oda! Mert a megtorlás veszé-
lye fennállt. Mártír miniszterelnökünk kivégzése mindezek
után háborús bûntett volt, és akik akkor azt elkövették — Kádár
János és bûntársai — közönséges bûnözõk voltak.
Elképzelhetõ, hogy milyen érzésekkel hallgattam ezeket az ok-
fejtéseket! Hiszen a jó Istennek, a szüleimtõl örökölt kemény
fajtánknak, no meg a fegyelmezett életvitelemnek köszönhe-
tem, hogy még 77 évesen is talpon vagyok. Rágondolni is rossz,
hogy miken mentem keresztül…
Nagy Imrének 1956. november 4-én, vasárnap hajnalban csak
annyi ideje volt, hogy gesztust tegyen, jogilag gondoskodjék a
legyõzöttekrõl, rólunk, Magyarország felkelt népérõl. Azt is
most értjük igazán, hogy a mi megvédésünk volt a célja azzal is,
hogy a fentiek, a háborús állapot le nem tagadhatósága végett
nem mondott le a miniszterelnöki beosztásáról, hiába próbál-
ták erre minden eszközzel rábírni. A jugoszláv (és nem az ame-
rikai!) nagykövetség védelmét is azért kellett kérnie, mert rusz-
ki kezekben igen rövid idõ, 15 napnál hamarabb kicsikarták vol-
na belõle a lemondást, ami a Genfi Egyezmény alkalmazható-
ságát megakadályozta volna.
A jelen volt történészek szavai hallatán elõttem a Nagy Im-
re-emlékház, névadónk utolsó otthona, szinte ragyogni látszott.
Mit mondjak? Végtelenül boldog vagyok, hogy ilyen oldalról is
— végre! — szó esett 1956-os szabadságharcunkról és a XX.
századi magyar történelem hatásait tekintve vitathatatlanul
legnagyobb államférfiújáról.

Ujságh Tibor ny. tanár,
Sárbogárd és a sárbogárdi járás 1956-os volt nemzetõrparancsnoka

Megemlékezés

Február 25-én, szombaton, délután a Kapocs Egyesület meg-
emlékezést tartott a kommunizmus áldozatainak emléknapján
Sárbogárdon, a Hõsök terén. Ezen részt vett az egyesület tagja-
in és szervezõin kívül több olyan személy is, akik elszenvedõi
voltak annak idején a terrornak.

/H/

Közmeghallgatás
Nagylókon

Közmeghallgatást tartott Nagylókon a helyi képviselõ-testület
kedden délután, ahol Tóth József polgármester beszámolt az
elmúlt évben elvégzett, megvalósított, és az idén elõttük álló
feladatokról, tervekrõl. Részletes beszámolónkat jövõ heti
lapszámunkban olvashatják.

Hargitai Kiss Virág
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Maszkabál Nagylókon
Nagy volt a sürgés-forgás a

nagylóki óvodában pénte-
ken délután. Ekkor tartották
ugyanis az apróságok, valamint
óvó- és dajkanénijeik hagyomá-
nyos farsangi mulatságukat,
melyre meghívták a szülõket,
nagyszülõket és testvéreket is. A
gyerekek ötletes jelmezekbe
bújtak: volt sárkány, macska, tig-
ris, teknõs, katica, mackó, dobó-
kocka, bohóc, királyfi, helyre
magyar legény és csinos leány,
no és felvonultak tarka bocik,
pillangók, cowboyok, tündérek
és királylányok is. Miután éne-
kekkel, tánccal és versikékkel
megnyitották a karnevált, jöhe-
tett az önfeledt játék és a finom
falatok.

Hargitai Kiss Virág

Fergeteges néptáncbemutató
Fergeteges néptáncbe-

mutatót tartottak a Sár-
víz Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény sárbogárdi
csoportjai valamint az abai
Sárvíz táncegyüttes Gõbölös
Gábor vezetésével múlt hé-
ten, szerda délután. A kö-
zönség soraiban ülõ szülõk,
rokonok, ismerõsök és ér-
deklõdõk sok humorral fû-
szerezett, kiváló koreográfi-
ájú, színes elõadásnak lehet-
tek tanúi. A fellépõ gyere-
kekrõl, fiatalokról csakúgy
sugárzott, hogy örömmel
táncolnak, játszanak, és sze-
retik, amit csinálnak.

Hargitai Kiss Virág
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Sokféle rendezvény zajlott a közelmúltban iskolánkban.
Ezekrõl tájékoztatjuk olvasóinkat.

JUTALOMSÍELÉS

Nagy Renáta 9.d osztályos tanuló Erdélyben vehetett részt
sítáborozáson február közepén a Kolozs megyei Kisbányahava-
son. Az alábbiakban beszámolójából olvashatunk.
„Fejér megye középiskoláiból 42 diák síelhetett a hegyekben.
Február 13-án reggel hét órakor indultunk Székesfehérvárról.
Kezdetben kicsit meg voltunk ijedve, mert nem a megszokott
osztálytársainkkal voltunk, de az út végére egész jó hangulat
alakult ki. Köszönhetõ ez kísérõinknek is, akik a hosszú utazás
alatt rengeteget meséltek nekünk Erdélyrõl. Este nyolc órakor
érkeztünk meg úticélunkhoz Kisbányahavasra, amely egy üdü-
lõfalu 50 km-re Kolozsvártól. Egy nyolcvanfõs turistaszállón
laktunk, amely mellett kivilágított sípálya várt bennünket. Más-
nap, reggeli után síelni indultunk. Szakképzett síoktató foglal-
kozott velünk, ami nagyon jó volt, mert a társaság nagy része
nem tudott síelni. A következõ nap kirándultunk, megnéztük
Kolozsvár nevezetességeit, megtekinthettük a tordai sóbányát,
a helyi szakképzõ iskolát és a Tordai-hasadékot. A további két
nap ismét síeltünk, ami egyre jobban ment mindenkinek, de
esések még bõven akadtak. Az utolsó délelõtt túráztunk egy na-
gyot a hegyekben, délután pedig hóemberépítõ versenyt ren-
deztünk, ahol iskolánk diákjai 2-3. helyezést értek el. Nagy bá-
natunkra elérkezett a hazautazás napja. Szomorúan szálltunk
fel a buszra, még maradtunk volna. Sok ismerõst és barátot sze-
reztünk. Köszönet a Kolozs Megyei és a Fejér Megyei Önkor-
mányzatnak, valamint iskolánknak, a Petõfi Sándor Gimnázi-
umnak, hogy lehetõvé tették ezt az üdülést számunkra, amely
minden résztvevõnek felejthetetlen élményt nyújtott.”

VERSENYEK

A magyar irodalom OKTV második fordulójába jutott Gajger
Georgina 12.c osztályos tanuló. A francia OKTV második for-
dulóján Horváth Lilla és Fülöp Attila 11.c osztályosok vettek
részt Budapesten. Eredményük márciusban várható. Az Imp-
lom József megyei középiskolai helyesírási versenyen Szabó
Éva 12.c osztályos diák 7. helyezett lett. A kollégiumok közötti
megyei fordító versenyben angol nyelvbõl Szabó Éva 12.c osztá-
lyos elsõ helyezett, valamint német nyelvbõl Kokas Andrea és
Hamar Viola 12.b osztályosok az elsõ és második helyen végez-
tek. A kollégiumok megyei szépkiejtési versenyén Heinrich Ad-
rienn 12.c osztályos diák második lett. Makkos Bence 8. c osztá-
lyos diák a Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei fordu-
lójának elsõ kategóriájában elsõ helyezett lett. Felkészítõ taná-
raik: Barabás Irén, Bodoki Tamásné, Kozma Andrásné,
Molnár Andrea és Zádori Gyöngyi.

KISGIMISEK FARSANGJA

Meilinger Petra 5.c osztályos kisdiák így írt jelmezes élményei-
rõl. „2006. február 18-án volt a Petõfi Sándor Gimnáziumban a
kisgimnazisták farsangja. Mindenki nagyon várta, de legjobban
talán mi, ötödikesek, mivel elõször vettünk részt rajta, és még
nem tudtuk, hogy itt hogyan zajlik az egész. Minden évben a he-
tedik osztály rendezi a farsangot. Õk találják ki, hogy miket le-
het választani, a beöltözéshez. Az idén országok közül kellett
választani és azokat a rájuk jellemzõ ruhákkal, zenével, tánccal
bemutatni egy kis mûsorban. Mi, ötödikesek, Kínát választot-
tuk. A lányok kínai ruhába öltöztek, a fiúknak varrtunk egy

nagy sárkányjelmezt és az
alól ijesztgették a nézõket. A
hatodik osztály Angliát mu-
tatta be. Volt közöttük Ro-
bin Hood, Beatles, Harry
Potter is. Utánuk a hetedike-
sek következtek, akiknél lát-
hattunk piramist, Kleopát-
rát, fáraót, múmiát. Gondo-
lom, mindenki rájött, hogy
õk Egyiptomot mutatták be.
Végül a nyolcadikosok bevo-
nulása következett. Felis-
merhettük közöttük Kolum-
busz hajóját, a Szabadság-
szobrot, indiánokat, dollárt,
rappereket, tehát õk egy da-
rab Amerikát idéztek fel a
jelmezeikkel. A felvonulások
után visszavonult a zsûri dönteni. Nagy örömünkre az elsõ he-
lyezettek mi lettünk. Az elsõ három osztály tortát, a negyedik
pedig gyümölcsöt kapott. Ezután mindenki válogathatott az
asztalokon elhelyezett süteményekbõl és üdítõkbõl. Fél négy-
kor tombolahúzás következett, ahol a szerencsések értékes és
hasznos tárgyakat nyertek. A sorsolás után a farsang zárásaként
diszkó volt. Sokat táncoltunk, és nagyon jól éreztük magunkat.

NYELVVIZSGÁK

Nagy Gergõ 10.c, Kovács Regina és Sáfrán József 12.c osztályos
tanulók angol nyelvbõl középfokú C nyelvvizsga-bizonyítványt
kaptak. Reng Nóra 12.b, Horváth Lilla, Fülöp Attila 11.c osztá-
lyos tanulók francia nyelvbõl középfokú C, valamint Kovács
Zoltán 11.c osztályos diák alapfokú vizsgát tettek sikerrel. Ta-
náraik: Bodoki Tamásné, Molnár Andrea és Zádori Gyöngyi.

SZALAGAVATÓ ÜNNEPÉLY ÉS BÁL

Az elmúlt pénteken tartotta gimnáziumunk végzõs diákjainak
szalagavató bálját. Három osztály sorakozott fel az ünnepélyre
a szülõkkel és a meghívott vendégekkel szemben a Mészöly Gé-
za Általános Iskola aulájában. Hagyományainkhoz hûen az ün-
nepi mûsort a búcsúztató 11. évfolyam adta elõ. Ahogy azt Boda
János igazgató elmondta köszöntõ beszédében, Kalácska
Lászlóné Bori néni kezdeményezte 14 évvel ezelõtt a szalagava-

GIMISAROK
2006. FEBRUÁR — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné
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tó ünnepély és bál összekötését. Azóta minden évben így ünne-
pel gimnáziumunk. Miután a végzõs osztályfõnökök, Lovászné
Tóbel Katalin, Dombi Zoltánné és Huszár Károly feltûzték di-
ákjaiknak a szalagokat, angol és bécsi keringõkkel kezdetét vet-

te a bál. Az is hagyomány nálunk, hogy az utolsó évesek tanárai-
kat, majd szüleiket is felkérik egy keringõre. A vártnál is több
meghívott vendég tisztelte meg jelenlétével ezt az iskolai ren-
dezvényt. Cseke Edina 12.a osztályos tanulónk és Wégner Ri-

chárd volt diákunk adtak elõ társas táncokat, ami szintén emel-
te a báli hangulatot. Ezt követték a meglepetéstáncok, amiket
vastapssal jutalmazott a nézõközönség. Radnai Zoltán táncta-
nár munkáját dicsérték a kapott elismerések. Sok volt diákunk
is eljött a bálra, így beszámolhattak felsõfokú tanulmányaikról.
Az est folyamán a zenét a Blokk együttes szolgáltatta. A szülõi
segítség is nagyban hozzájárult a bál sikeréhez. Itt köszönjük
meg munkájukat és a sok szülõi felajánlást, valamint a helyi
üzlettulajdonosok tombolatárgyait, amikkel hozzájárultak a
végzõs osztályok bevételéhez. A bál hajnalig tartott, és minden
bizonnyal sokáig emlékezetes marad végzõseink számára.

SZAKTÁRGYI BEMUTATÓ

A kisgimnazisták szaktárgyi bemutatója 2006. március 4-én,
délelõtt 9 órakor kezdõdik a József Attila Mûvelõdési Központ-
ban. Szeretettel várjuk a kedves szülõket és minden érdeklõdõt
a képzés iránt.

A Harmadik Út
Szarka Gyula, a Harmadik Út vá-
lasztási szövetség (MIÉP—Job-
bik—Kisgazdapárt) képviselõjelölt-
je választókörzetünkben.
— 1945-ben születtem Szöllõsgyö-
rökben. 11 évesen éltem át a forra-
dalmat 1956-ban. Láttam a szabad-
ság örömkönnyeit az emberek sze-
mében, és láttam síró felnõtteket a
szabadságharc bukásakor. Ma újra a
forradalom leverõi és örökösei van-
nak hatalmon. Mindent maguknak
sajátítottak ki az évtizedek során és lepusztult az ország.
A MÁV-tól mozdonyvezetõként mentem nyugdíjba. Test-
közelbõl láttam ennek az óriási vállalatnak az ellehetetlenü-
lését. De más ágazatok is erre a sorsra jutottak. Az uralkodó
elit eladta az ország anyagi javait. Most õsi kultúránk felszá-
molása a céljuk. Azután pedig a földünket akarják megsze-
rezni. Végveszélybe jutottunk. Ellent kell állnunk romboló
tevékenységüknek, különben elpusztulunk. Vállalásunk ne-
héz, de gyönyörû, melyhez ezúton kérem bátorító támogatá-
sukat.

Nemzeti sorskérdések
— Felül kell vizsgálni az elõnytelen EU-csatlakozási szerzõdést.
Magyarország nem lehet senki gyarmata.
— A magyar földet magyar kézben kell megtartani. A kis- és kö-
zépbirtok nyújtson tisztességes megélhetést a földet megmûvelõ
családnak.
— A gyermekeit tisztességgel nevelõ anya munkáját fõállású hi-
vatásnak ismerjük el. Kezdeményezzük a családi adózást és a 3
gyermek utáni teljes adómentességet.
— Az iskola és a család együtt neveljen. A keresztény egyházak-
ra, nevelõ és oktató tevékenységükre szüksége van a magyarság-
nak. Ki a neoliberális szeméttel a kultúrából, az oktatásból és a
médiából!
— Nem tûrjük tovább nyelvünk szándékos rombolását. Megma-
radásunk anyanyelvünk megõrzésétõl függ.
— Határon túli testvéreinknek kiküzdjük a kettõs állampolgár-
ságot, támogatjuk autonómia-törekvéseiket.
— Trianoni tragédiánk és 1956-os forradalmunk és szabadság-
harcunk emlékét megtisztítjuk és visszahelyezzük történelmi tu-
datunk, oktatásunk és nevelésünk megilletõ helyére.

Társadalmi és gazdasági kérdések
— A politikai maffiától az utcai bûnözésig minden területen szi-
gorítjuk a büntetési tételeket. Visszaállítjuk a halálbüntetést!
— Felülvizsgáltatjuk a privatizációt, a korrupt vagyonszerzése-
ket érvénytelenítjük. Kezdeményezzük a bûnösök felelõsségre
vonását.
— Igazságos adórendszert vezetünk be. Vagyonadót vetünk ki a
milliárdosokra.
— Eltöröljük a nemzetközi nagyvállalatok adókedvezményeit, a
bankokat arányos közteherviselésre kötelezzük. Elõnyben ré-
szesítjük a magyar vállalkozót, termelõt és árut.
— Útját álljuk az idegenek mértéktelen betelepedésének, isme-
retlen eredetû pénzekbõl való vagyonszerzésének.
— Visszaállítjuk a nyugdíjkorhatárt. A férfi, ha akar 60, a nõ pe-
dig 55 éves korában mehessen teljes jogosultsággal nyugdíjba.
— Megerõsítjük honvédségünket, és magas szellemi színvonalú
fegyveres Nemzetõrséget állítunk fel a belsõ rend védelmére, és
a külsõ támadások ellen. Amennyiben támogatni kívánnak,
mint a Harmadik Út választási szövetség jelöltjét, kérem, az
alább megjelölt címen adja le kopogtatócéduláját, vagy a meg-
adott telefonszámokon jelezze szándékát, és az Ön által megje-
lölt idõpontban személyesen felkeressük.
Szarka Gyula: 06 (22) 437-293; Rozmán Tamás, Lepsény, Dózsa
Gy. u. 13., tel.: 06 (20) 384 9128.
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013, 06 (20) 555 3369: H: 12-16, K-Sze:
8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.:
06 (25) 462-641, 06 (30) 540 3598. H: 8-12,
K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, Tel.:
06 (25) 470 011: Sze.: 10.30-12.30.

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

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

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

VI. Dr. Horváth Endre
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06
(25) 470 007, mobil: 06 (30) 2373-700: H:
11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30.
Sárhatvan: P: 8-10.

Gyermekorvosi körzetek

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

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

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

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)20-50-20
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)20-50-20, mûszaki szolgáltatások:
06(80)48-80-48 (H-P: 7.00-15.20), értékesíté-
si- és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon
lehet tenni: 06(40)40-40-40. Kékvonal:
06(40)22-00-22: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)854-2431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

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

Ha hulladékégetést észlel:

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

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

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15
óráig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)957-5277,
06(30)997-0520, 06(30)670-2117-es telefo-
nokon.

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

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi
út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van:
Közútkezelõ KHT Sárbogárd 06(25)465-126.
Megyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)322-7052,
06(1)322-7643 hívható éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06 (22) 311-120, 06 (22) 512-150. Sárbogár-
don polgármesteri hivatal: napközben hívható
a 06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb
idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnö-
ke: Juhász János a 06(30) 5300-858 számon
bármikor riasztható.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 7-14-ig,
pénteken 7-13-ig.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig.
Gyermekgyógyászat: március 9-17-ig sza-
badság miatt szünetel, helyettesít Sárszent-
miklóson: dr. Mányoki Lídia. Hétfõn 12-15-ig,
keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig
7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.

Hasi ultrahang: minden héten szerdán,
9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek 8-13,
szerda 12-17-ig. (Tompa u. 2., tel.: 06 (25)
460 120.)

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Bögyös Gábor,
tel.: 06 (30) 6257-807,

Dr. Szénási Károly,
tel.: 06 (30) 975-1715.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Vidéki ügyeletek március havi beosztása
Sárvíz kistérség központi ügyelet:

(Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota) Aba, Béke tér 2., Zöldház orvosi rendelõ. Telefon: 06
(22) 593 010. Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon,
utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig. Március 1-31.: Aba, Béke
tér 2., telefon: 06 (22) 593 010.

Cece ügyeleti kör március havi ügyeleti beosztása:
2-án: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 505 190;
3-án: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06 (25) 235 034;
4-én: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) 221 116;
5-én: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 505 190;
6-án: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) 221 116;
7-én: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 520 430;
8-án: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) 221 116;
9-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
10-én: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 520 430;
11-én: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 505 190;
12-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
13-án: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 505 190;
14-én: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06 (25) 235 034;
15-én: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) 221 116;
16-án: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06 (25) 235 034;
17-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
18-án: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
19-én: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 520 430;
20-án: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
21-én: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) 221 116;
22-én: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
23-án: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 (25) 221 116;
24-én: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
25-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: 06 (25) 229 015, 229 031;
26-án: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15. Tel.: 06 (25) 235 034;
27-én: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
28-án: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 505 190;
29-én: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578;
30-án: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: 06 (25) 520 430;
31-én: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2. Tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30) 2886 578.

Állatorvosi ügyelet
március hónapban
I-II. számú körzet, továbbá Igar,
Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom,
Mezõkomárom, Szabadhídvég,

Pélpuszta
március 4-5.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1., tel.: 06 (30) 6257 807;
március 11-12.: dr. Kellner Péter, Sárbo-
gárd, Rákóczi u. 62., tel.: 06 (30) 9398 629;
március 15.: dr. Németh Sándor, Dég, Sza-
badság tér 1., tel.: 06 (20) 9717 306;
március 18-19.: dr. Szénási Károly, Sárbo-
gárd, Tüzér u. 24., tel.: 06 (30) 9751 715;
március 25-26.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1., tel.: 06-30-6257-807.

Betegellátási ügyelet
2006. március hónapban

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

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

március 4-5.: dr. Kellner József, Sárbogárd,
Ady E. út 162., tel.: 06 (20) 9243 972;
március 11-12.: dr. Kellner Péter, Sárbo-
gárd, Rákóczi u. 62., tel.: 06 (30) 9398 629;
március 15.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., tel.: 06 (20) 4719 054;
március 18-19.: dr. Szénási Károly, Sárbo-
gárd, Tüzér u. 24., tel.: 06 (30) 9751 715;
március 25-26.: dr. Bukovecz Tibor, Sárbo-
gárd, Csók I. u. 25/a., tel.: 06 (25) 460 338.

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

Szabadegyháza
március 4-5.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1., tel.: 06 (30) 6257 807;
március 11-12.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos u. 1/a., tel.: 06 (30) 6393
977;
március 15.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., tel.: 06 (30) 9939 404;
március 18-19.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., tel.: 06 (20)
9749 065;
március 25-26.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1., tel.: 06 (30) 6257 807.

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

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Sár-
bogárd, Fenyõ utcában lévõ önkormányzati
építési telkek mindegyike értékesítésre ke-
rült.
A meglévõ Sárbogárd, Árpád utca 1069/19
hrsz-ú építési telek továbbra is hirdetésre ke-
rül a helyi lapokban és a polgármesteri hivatal
hirdetõtábláján.
Az építési telekrõl tájékoztatás a hivatal 13-as
számú helyiségében vagy telefonon az 520
260/48-as melléken kérhetõ.

Sárbogárd város városgazdálkodási
és városfejlesztési bizottsága

Tájékoztató
Aba Nagyközség jegyzõje tájékozta-
tom az abai kistérséghez tartozó tele-
pülések lakosságát, hogy 2006. márci-
us 1-jétõl megkezdi mûködését Aba,
Rákóczi u. 12. szám alatt az Abai Kis-
térségi Okmányiroda.

Ügyfélfogadás
Hétfõ: 8.00-12.00 óráig, 13.00-16.00
óráig. Kedd: ügyfélfogadás nincs.
Szerda: 8.00-12.00 óráig, 13.00-18.00
óráig. Csütörtök: ügyfélfogadás nincs.
Péntek: 8.00-12.00 óráig.
Az ügyintézés rugalmassága és a torló-
dás elkerülése érdekében kérem, hogy
az ügyfelek a 06 (22) 593 041-es tele-
fonszámon idõpontot egyeztetni szí-
veskedjenek az okmányiroda ügyinté-
zõivel.
Gyors és hatékony ügyintézéssel vár-
juk leendõ ügyfeleinket.

Szabóné Balogh Bernadette jegyzõ

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

március 18.; április 8.

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
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
Haladás—Toledo 2005

3-5 (2-2)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Sza-
lai, Szántó Zs., Szántó K., Hollósi. Csere:
Balogh, Berzeviczy, Tóth, Varga. Toledo:
Csuti J., Csuti T., Bodoki, Barabás R., ifj.
Soós. Csere: Barabás B., Horváth I., Hor-
váth Zs., Kiss A., Kiss L.
Az elsõ tíz perc a Haladásé volt. Egy gól,
kihagyott helyzetek. Nehezen egyenlített
a Toledo. Labdavesztés után újra Hala-
dás -elõny. A félidõ vége elõtt egyenlített
a Toledo. A második félidõ a Toledoról
szólt. Góllövõk: Tóth, Szántó Zs., Hol-
lósi, illetve Barabás R. (4), Kiss A.

Vasutas—Enying 3-4
(2-4)

Vezette: Gerse F. Vasutas: Fövenyi,
Rozgonyi J., Magyar, Flõgl, Bozsoki.
Csere: Guszejnov. Enying: Varga, Pu-
delka, Csányi, Vas, Vass. Csere: Körmen-
di I., Körmendi II.
Annyi helyzetet kihagyott az Enying,
hogy azzal egy mérkõzést simán meg le-
het nyerni. A végén levegõben lógott az
egyenlítés lehetõsége. Jól játszott a Vas-
utas. Góllövõk: Bozsoki, Magyar, Flõgl,
illetve Vas, Vass, Körmendi II., Csányi.

Krencz Nagyker—Arsenal
1-1 (0-0)

Vezette: Szakács I. Krencz Nagyker: Pá-
linkás, Ragyamóczki, Kõvágó, Gyenis,
Somogyi. Csere: Petrovics, Vámosi. Ar-
senal: Haray, Derecskei, Veres G., Veres
P., Lukács. Csere: Érsek, Kiss A.
Ezen a mérkõzésen jobb volt az Arsenal.
Az eredmény igazságosnak mondható.
Góllövõk: Kõvágó, illetve Kiss A.

Devils—Miklós-Cece 0-5
A mérkõzésre a Devils nem állt ki. Ezért a
versenykiírás XI./2. pontja értelmében
az eredményt 5-0 arányban a Miklós-
Cece javára igazoljuk, egyben a Devils
csapatát 3 pont levonásával is sújtjuk.

Magnum—Twister 4-3 (3-1)
Vezette: Szakács I. Magnum: Mádi, Csõ-
gör, Vinklmann, Lakatos, Bor. Csere:
Csendes, Mihalkó. Twister: Bodoki,
Molnár, Balogh, Szabó Gy., Szabó L.
Csere: Bognár, Papp.
A Magnum csatárai közül Lakatos há-
rom hete sérülten játszik, Bort pedig két
hete mûtötték, de így is vállalták a játé-
kot. Az elért eredmény nagyon értékes
három pont. Góllövõk: Bor (3), Mihalkó,
illetve Papp (3).

Pusztaegres—Old Boys
2-5 (2-3)

Vezette: Gerse F. Pusztaegres: Ébl,
Holcz, Tóth, Kurgya, Varjas. Csere: Ba-

tári. Old Boys: ifj. Porkoláb, Kovács, Va-
si, id. Soós, Tóth. Csere: Huszár, Szakács.
A rutinosabb csapat simán begyûjtötte a
három pontot a második félidõben. Gó-
llövõk: Kurgya, Batári, illetve Vasi (2),
Huszár, Tóth, id. Soós.

Taki Team—Memphis Plusz
2-3 (1-1)

Vezette: Fekete L. Taki Team: Lajtos,
Rohonczi M., Juhász, Geiger, Rohonczi
R. Csere: Király, dr. Roshdi. Memphis:
Boros, Herczeg, Takács, Salga, Simon.
Csere: Lóth, Molnár, Roszkopf, Tar,
Zámbó.
Jó iramban, változatosan kezdõdött a
mérkõzés, kimaradt helyzetekkel. Szög-
letbõl szerzett vezetést a Taki Team. A
többet támadó Memphis a góllövéssel
igencsak hadilábon állt. Végül megismét-
lõdött a gólszerzés formája, mert a Taki
Team védõi hibáztak szögletrúgás után.
Az elsõ félidõ döntetlenre végzõdött. A
második félidõben a Taki Team csapata
hagyott ki „óriási” ziccerhelyzetet. Szög-
let után megint elaludt az egész Taki Te-
am, és gólt ért el a Memphis. Micsoda
helyzetek maradtak ki! Végül a Memphis
támadásból gólt szerzett. Szépített a Taki
Team. Levegõben lógott az egyenlítés le-
hetõsége, de ami az egyik csapatnak sike-
rült, az a másiknak nem. A jobban össz-
pontosító Memphis megérdemelte a há-
rom pontot. Sárga lap: Herczeg. Góllö-
võk: Király, Rohonczi M., illetve Lóth,
Roszkopf, Simon.

Flamengó—Vidámfiúk
8-2 (4-1)

Vezette: Fekete L. Flamengó: Lekner,
Banda, Berta, Lakatos, Verbóczki. Vi-
dámfiúk: Huszti L., Oláh, Horváth, Ke-
resztyén, Huszti R.
Mindkét csapat csere nélkül szállt harcba
a pontokért. Leiskolázta ellenfelét a
Flamengó. Sárga lap: Huszti R. Góllö-
võk: Lakatos (4), Verbóczki (2), Banda,
Berta, illetve Keresztyén (2).

Extrém—Sárkeresztúr KIKE
3-4 (1-3)

Vezette: dr. Tihanyi L. Extrém: Vörös,
Dévényi, Pálinkás, Juhász, Horváth T.
Csere: Horváth D., Roszkopf J. KIKE:
Visi, Vörös, Hajdinger, Szauervein, Sütõ.
Csere: Lengyel, Plézer.

Kemény belemenésekkel tarkított mér-
kõzésen, tudatosabban játszott a KIKE,
megõrizve vezetõ helyét a Bogárd és Vi-
déke-csoportban. Sárga lap: Plézer. Ki-
állítás: Sütõ 2x2 perc, Visi 2 perc.
Góllövõk: Dévényi, Horváth D. (2), illet-
ve Vörös, Lengyel (2), Sütõ.

Légió 2000—DKS 1-2 (1-2)
Vezette: dr. Tihanyi L. Légió 2000:
Meggyes, Németh, Huszár, Csizmadia,
Csuti. Csere: Horváth Z., Szilágyi Cs.,
Szilágyi F. DKS: Suplicz, Kelemen, Dom-
ján, Kassai, Oszvald. Csere: Farkas,
Mondovics, Somogyvári.
Ezen a mérkõzésen veszítenivalója a Lé-
gió csapatának volt. Annak ellenére,
hogy kikaptak, végigdarálták a kétszer
húsz percet — mindkét csapat részérõl
sok hibával. Sárga lap: Csizmadia, Né-
meth. Kiállítás: Németh 2 perc, illetve
Kassai, Mondovics 2-2 perc. Góllövõk:
Csizmadia, illetve Kelemen, Domján.

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 14 2 3 93-52 44
2. Memphis Plusz 13 3 2 70-32 42
3. OMV 13 1 4 100-48 40
4. Krencz Nagyker 10 5 4 65-46 35
5. Extrém 10 4 4 67-48 34
6. Magnum 7 1 10 55-64 22
7. Flamengó 6 4 8 52-65 22
8. Taki Team 6 2 10 56-51 20
9. Arsenal 4 2 12 33-46 14
10. Vidámfiúk 2 2 14 47-117 8
11. Twister 1 2 14 30-80 5

Góllövõlista állása:
I. Sütõ Zoltán 31 gól; II. Bor József 28
gól, III. Geiger Zoltán 27 gól.
Azonos pontszám esetén az egymás elle-
ni eredmény dönt.

Fair bútor-csoport
1. Enying 18 - - 160-23 54
2. DKS 14 1 3 93-47 43
3. Toledo 2005 11 1 6 87-64 34
4. Légió-Fair Kft. 11 - 7 86-30 33
5. Miklós-Cece Öf. 11 - 8 92-43 33
6. Haladás 10 1 7 65-48 31
7. Vasutas 10 - 8 88-63 30
8. Old Boys 7 1 10 72-100 22
9. B. B. Truck SE 3 1 14 25-120 10
10. Pusztaegresi Fiúk 1 1 17 19-125 4
11. Devils 1 - 17 16-153 0
Három büntetõpont a Devils csapatától (ki
nem állás miatt) levonva.

Góllövõlista állása:
I. Vass Ferenc 42 gól; II. Vas Tamás 38
gól; III. Pudelka Krisztián, Magyar Nor-
bert 33-33 gól.
Azonos pontszám esetén az egymás elle-
ni eredmény dönt.

— G. F. —
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Országépítõ találkozó
Sárbogárdról sokan vettek részt a székesfehérvári
ARÉV csarnokában a Fidesz által rendezett Ország-
építõ találkozón, szerdán délután. Ezen Orbán Vik-
tor mondott beszédet, aki Fejér megyébe hazánk-
fiaként érkezett. Itt született, és mivel Székesfe-
hérvárra járt évekig iskolába, a megyeszékhelyen
is ismerõs számára minden utca. Balatonfüred,
Nagykanizsa, Szombathely után most ez volt or-
szágjáró körútjának következõ állomása.

Magyar szolidaritás
A Fidesz programjának középpontjában a magyar szolidaritás
gondolata áll. Ez a gondolat azonban több mint választási csa-
takiáltás — mondta Orbán Viktor.
— Mert hát, mi hiányzik a mai magyarok életébõl valójában?
Ha ezt a kérdést fölteszem magamnak, ez a két szó jut eszem-
be: a magyar szolidaritás, aminek az a lényege, hogy az ember
nem ellensége a másik embernek, hanem tudja, hogy számít-
hat a másikra és mások is számíthatnak õrá.
Manapság az a kártékony gondolat ütött tanyát az emberek fe-
jében Magyarországon, hogy itt munkával nem lehet elõre jut-
ni csak spekulációval. Azaz jókor kell lenni jó helyen. Ma nem
azt mondják a szülõk a gyerekeiknek, hogy tanulj egy jó szak-
mát, és akkor boldogulsz az életben, hanem azt tanácsolják,
keressenek olyan helyet, ahol a hirtelen nagy lehetõséget lehet
megragadni.

A munka becsülete
Az elmúlt években Magyarországon a munka veszítette el a
becsületét, mert a vadkapitalizmus nem a munkát becsüli.
Mi lett ennek az eredménye? Ma 400.000 munkanélküli van az
országban, és ez a szám az elmúlt két hónapban még 36.000 fõ-
vel nõtt. Mindemellett még 300.000 ember van, akiknek nincs
állandó munkahelye. Pedig Magyarország egyedül csak a mun-
kára építhet, hiszen nincsenek gyarmataink, értékes nyers-
anyagaink, amit eladhatnánk. Csak az van, ami a fejünkben és
a szívünkben van. Ma 730.000 polgártársunk van, aki szeretne
dolgozni, de nincs rá lehetõsége. Nos, hát ezért mondjuk mi
azt, hogy csökkenteni kell az adóterheket, csökkenteni kell a
társadalombiztosítás terheit.
Akik ezért gúnyolódnak rajtunk, nem számolják, hogy mibe
kerül nekünk ma a munkanélküliség. Pedig ez egy ismert sta-
tisztikai szám. Egy munkanélküli ma a magyar gazdaságnak
évi 750.000 forintjába kerül. Ha csak megállítjuk a munkanél-
küliség növekedésének mértékét, már azzal 20 milliárdot
nyerhetünk.
Aki hisz Magyarország jövõjében, tudja, hogy mi a különbség a
munka és a spekuláció között. A munka értéket teremt az
egész országnak, a spekuláció azon dolgozik, hogyan vegye el
azt, ami a másiké.
Mi a munkavállalókkal és a munkaadókkal való szolidaritás
oldalán állunk. Magyarországon e téren ma valami nincs rend-
ben. Ma varázsszó a piacgazdaság. Ma magyarellenes vadkapi-
talizmusban élünk. Ha a társadalombiztosítási és az adórend-
szer átalakításával négy év alatt 500.000 új munkahelyet tud-
nánk teremteni, akkor azok az emberek nem segélyért állná-
nak sorban, hanem adófizetõ állampolgárok lennének.

Az egészségügy nem üzlet, nem privatizálható
Miért kevesebb évrõl-évre Magyarországon az orvos? — kér-
dezte Orbán Viktor.
Erre Mikola István, a Fidesz egészségpolitikusa azt válaszolta
a fórumon, hogy rendkívül magas ugyan az országból elván-
dorló orvosok száma, de a belsõ elvándorlás más pályák irá-
nyába még magasabb, mert átgondolt kormányzati program
híján mindinkább szétzilálódik az egészségügy rendszere. Azt
tapasztaljuk, hogy az országban lévõ 6.700 háziorvosi körzet-
bõl egyre többen nincs már orvos. Ma 700.000 Ft jut évente egy
körzetre átlagosan. Ezt meg kellene duplázni és tisztázni, sta-
bilizálni kellene a háziorvosok helyzetét. Az utóbbi években a
teljes koncepciótlanság mellett az egészségügyben minden
szinten nõttek az állami elvonások. Jelenleg a nemzeti jövede-
lem 4,2%-át fordítjuk az egészségügyre. Európa más államai-
ban 8% az átlag. De természetesen az ottani nemzeti jövede-
lem 8%-a. Kész csoda, hogy ebbõl a pénzbõl mégis tud mûköd-
ni az egészségügy.
Mikola István volt egészségügyi miniszter közölte, ha kor-
mányra kerülnek, olyan hosszú távú, ötéves megállapodást
kötnek a gyógyszergyártókkal, mint amilyen annak idején az
Orbán-kormány alatt érvényben volt. A szakpolitikus szerint
azért drágultak az elmúlt négy évben átlagosan 50%-kal a
gyógyszerek, mert a Medgyessy-kormány felmondta a gyógy-
szergyártókkal a korábbi megállapodást.

Minderre hogyan lesz majd pénz?
— tette föl a kérdést Orbán Viktor.
— Mi a munkától várjuk a megoldást. Mi nem az egyre kisebb
cipót akarjuk tovább szeletelni, nem kölcsönbõl akarunk ke-
nyeret venni, hanem megtermelni azt, amibõl lesz új kenye-
rünk. A magyar szolidaritás programja nem egy ember prog-
ramja. Mi azt mondjuk, hogy van egy ország, de nem egy em-
ber, hanem 15 millió magyar van az országban és a határain-
kon kívül, és a mi programunk 15 millió magyar programja
lesz.
Mi azt akarjuk elérni, hogy azt mondja minden ember: ma-
gyarnak lenni érdemes.
Hiába mondják egyesek, hogy egyszer élünk, most éljünk jól.
Ennél mi optimistábbak vagyunk, mert azt mondjuk, hogy
nem csak magunknak, de a családunknak, a gyerekeinknek
akarunk jobb jövõt. Válasszunk olyan kormányt, amely ma-
gyar szívvel érez!
Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

/X/

Helyi fideszesek csapata
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Évértékelés a polgárõrségnél
Szombaton délután tartotta évértékelõ
összejövetelét a sárbogárdi polgárõr-
ség. Az összejövetelt megtisztelte je-
lenlétével Juhász János polgármester,
dr. Szabadkai Tamás alpolgármester,
dr. Horváth Zoltán, a rendõrkapitány-
ság vezetõje valamint — ugyancsak a
rendõrség részérõl — Kapoli Zoltán is.
A gyûlést a polgárõrség vezetõje, Bu-
dánné Ihász Irén nyitotta meg és vezet-
te le. A szervezet 2005. évi tevékenysé-
gérõl Széni Mihály tartott rövid beszá-
molót, majd pénzügyeik állását és az
idei év feladatait vették számba.
Az önkormányzat és a rendõrség jelen-
lévõ képviselõi biztosították a polgár-
õrséget további együttmûködésükrõl.

Hargitai Kiss Virág

Egyeztetõ
fórum

Egyeztetõ fórumot tartott az önkor-
mányzat az idei Sárbogárdi Napok kap-
csán az intézmények és civil szervezetek
képviselõivel kedden délután. Az ötlet-
börzét a testület részérõl Varga László
(pedagógus) vezényelte le Barna Edina
oktatási—kulturális—sport szakreferens
és Horváth István, a mûvelõdési ház ve-
zetõje közremûködésével.
Mint azt Varga László bevezetõként el-
mondta: 3,5 millió Ft-nyi keretösszeget
szánnak idén a május 26-27-28-i, két és
félnapos rendezvénysorozatra. Ebben az
összegben benne van a vasárnapra terve-
zett gyermeknap költsége is. A progra-
mokat az Ifjúsági parkban bonyolítják le,
szeretnék azokat igazán sárbogárdivá
tenni, és ami bevált, azt továbbra is meg-
tartani. Kérte, hogy ki-ki azzal segítsen a
Sárbogárdi Napok megszervezésében,
amivel csak tud.
A fórumra sokan jöttek el, és számos épí-
tõ javaslat, ötlet és felajánlás hangzott el.
Többen is egyetértettek azzal, amit Õri
Gyula mondott a Pusztaegresért Egyesü-
let részérõl: nem kell drága és nagy zene-
karokat meghívni ahhoz, hogy élvezetes
legyen ez a rendezvénysorozat.
A magam részérõl úgy gondolom, hogy
ez a párbeszéd már egy nagy lépés afelé,
hogy valóban sárbogárdi legyen ez a há-
rom nap.

Hargitai Kiss Virág

Magad uram…
A téli idõjárás több cecei utcát tönkre-
tett. Ezek felújítását nem tudta elvégezni
az önkormányzat õsszel, bár tervezték
azt. Varga Gábor polgármester elmond-
ta, hogy most van elbírálás alatt az a pá-
lyázat, amelybõl többek között a Zrínyi
utca is aszfaltos burkolatot kap majd. A
belterületi utak felújítását még a nyárig
szeretnék elvégezni.

A Zrínyi utcaiak úgy gondolták, hogy ad-
dig is legalább a nagyobb gödröket meg-
csinálják közös erõvel, és ahol megáll a
víz, onnan elvezetik az árokba, hogy ne
menjenek tönkre az autóik, és a gyere-

keknek az iskolába ne sárban kelljen bo-
torkálni.
Nem várták tehát tátott szájjal a sült ga-
lambot, hanem vásároltak saját pénzü-
kön kohósalakot, amit az utcában lakó
egyik fuvaros meghozott, majd múlt csü-
törtökre társadalmi napot hirdettek.
Még az óvodás kisgyerekek is segédkez-
tek a kohósalak elterítésében játéklapát-
jukkal. Amikor odaértem, akkorra már
eltûntek a gödrök. Egyengették még ott,
ahol magasabbra sikerült, a padkát nyes-
ték és autókerékkel hengerelték simára
az út felületét.

Hargitai Lajos
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Térségünket is érintõ célkitûzések
a Magyar Demokrata Fórum programjából

A mezõgazdasági termelés biztonságának
megteremtése

Térségünk — Enying, Lajoskomárom, Sárosd — különösen jó
mezõgazdasági adottságokkal rendelkezik. Itt helyben kell
hozzá feldolgozóipart telepíteni. Hûtõházat, konzerváló üze-
met kell létrehozni, és a biodízel gyártását is be kell indítani.
Ausztriának jó a mi terményünk biodízel-gyártásra? Nekünk
miért nem jó? Ott felismerték ennek jelentõségét, és fel is vet-
ték rá az EU-s támogatásokat. Errõl az egy témáról lehetne itt
több oldalt írni, de engedjék meg nekem, hogy Cece példáján
keresztül mutassam be kifogásaimat. Mi folyik ott? Dinnyét és
paprikát termelnek és nem akármilyen látványosság, ahogy
árulják. Nem csak Magyarországon, de Európában is ismerik
errõl a falut. Ezt a kezdeményezésüket ahelyett, hogy támo-
gatná az állam, inkább mindig valami újabbnál újabb sza-
bállyal akadályozza és ellehetetleníti. Pedig meg kellene
köszönni nekik, hogy így munkahelyet teremtenek maguknak.
Sok ilyen kezdeményezés kellene az országban, amit segíteni
és támogatni kellene minden erõvel.
Ez a feladat, ami legfõképpen megoldásra vár. A jó kezdemé-
nyezés mellé kell állni, segíteni, nem pedig akadályozni azt.
Mérgezett Brazil paprikára van Magyarországnak szüksége?
Szlovák, vagy Belga sertés kell? Ami az Uniónak nem jó, az jó
nekünk? Nálunk még nem észleltek kergemarhakórt! Hát ezt
kell kihasználni: kitûnõ mezõgazdasági és állattenyésztési ké-
pességeinket! Van keresnivalója a magyar élelmiszereknek
Európa és a világ piacain.
Legfõbb célkitûzésem ehhez kapcsolódik, mert tudom, hogy
térségünk jövõje múlik azon, ha a mezõgazdasági feldolgozás
helyi összefogással megvalósul. A helyi alatt azt értem, hogy
térségünk más-más településén kell a feldolgozó üzemeket
beindítani, hogy több településen legyen új munkahely. Raj-
tunk múlik, hogy a lehetõséggel éljünk, az állam feladata ezt
támogatni.

Sajtóközlemény
Korrupció elleni harc: március 1-jén az MDF önkéntesei fel-
olvasást tartottak országosan köztereken és Budapesten a
Nyugati téren Móricz Zsigmond: Rokonok címû mûvébõl. A
mû az ezredfordulós Magyarország állapotának legpontosabb
korrajza. Bemutatja mindazt, ami társadalmunkban történik
és kifejezi azt is, ami nem történik. Móricz mûve, sajnos, 70 év-
vel születése után is aktuális. A két nagy párt vezetõi minden
helyzetben letagadják a korrupciót és meggátolnak minden
olyan kezdeményezést, ami átláthatóvá tenné a hatalom mû-
ködését. Hitelesen mutatja be a hatalommal rendelkezõ poli-
tikusokat és a körükben uralkodó korrupciót, ami meggátolja
az ország elõrehaladását.

/X/ POLITIKAI HIRDETÉS

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2006. február 23-án Székesfehérváron, az MDF mezõgazdasági
szakértõje, Raskó György agrárközgazdász, Barabás János, a Füg-
getlen Kisgazda és Polgári Párt Fejér megyei elnöke, Takács János,
a Magyar Demokrata Fórum Fejér megyei elnöke és Harasztiáné
Terner Irén, a Fejér megyei 6-os választókerület MDF-es ország-
gyûlési képviselõ jelöltje sajtótájékoztatót tartott. Vázolták a Ma-
gyar Demokrata Fórum célkitûzéseit. Elhangzott, hogy a falugaz-
dász-hálózat visszaállítására és erõsítésére szükség van, hogy az
EU-s forrásokra eredményesen lehessen pályázni a mezõgazdasági
szektorban. Be kell vezetni a gazdanetet, legalább a falugazdász
irodákban. Az öntözõrendszerek kiépítése terén még sok a tenniva-
ló. Az állam feladata az ország mezõgazdasági marketingje. Ezzel
tudja támogatni a kiváló minõségû magyar mezõgazdasági termé-
kek külföldi piacra jutását. Nem szégyen tanulni másoktól. A fran-
ciák az állami marketingnek köszönhetik, hogy mezõgazdasági ter-
mékeiket Ázsiától Ausztráliáig ismerik és keresik. A birtokszerke-
zethez nem kell hozzányúlni. Nincs szükség csak nagybirtokra,
amint azt a szocialisták akarják, de a szétdarabolt kisbirtokok sem
vezetnek sehova, amit a Fidesz ígér. Elsõsorban agrárbéke kell, és
aki a mezõgazdaságból szeretne megélni, végre engedjék meg neki!
Az MDF ezt támogatja.

/X/ POLITIKAI HIRDETÉS

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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március 4-én, szombaton, 19 órakor:

Csak szex és más semmi
Színes magyar vígjáték

Amikor Dóra, a harminchárom éves színházi dramaturg egy
nap rádöbben, hogy võlegényének felesége és gyereke van,
végképp elege lesz a férfiakból. Elhatározza, hogy egyedül
vállal gyereket, ezért nekilát potenciális donorokat keresni.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Új filmek a mûvelõdési központ
VIDEOTÉKÁJÁBAN

Légcsavar (Jodie Foster) thriller

Túszdráma (Bruce Willis) akciófilm

Hazárd megye lordjai
(cenzúrázatlan verzió) akciófilm

Rettegés háza — horror

Négy tesó (Mark Wahlberg) akciófilm

Szívem csücskei (Drew Barrymore) vígjáték

Cápasrác és Lávalány kalandjai
3D-s ifjúsági kalandfilm

Minden héten új filmekkel várjuk kedves kölcsönzõinket!

Könyvajánló

Kossuth Zsuzsánna
Kossuth Zsuzsánna életérõl szóló értékes és olvasmányos
könyv jelent meg Rabati Magda tollából.
A könyv összeállítója történelemtanár volt a budapesti Kossuth
Zsuzsa Gimnáziumban. Több évtizedet szentelt a leírtak kuta-
tására. „E könyvben egykorú szereplõk, Meszlényi Kossuth
Zsuzsát és a Kossuth családot személyesen ismerõk szólalnak
meg: barátok, politikusok, honvédtisztek és mindenekelõtt csa-
ládtagok vallanak sorsukról — korabeli írásaik és késõbbi
levelek, visszaemlékezéseik révén.”
Mivel Kossuth Lajos családjáról van szó, felvillan az 1848-49-es,
szabadságharc sok mozzanata is, melyek teljesen befolyásolták
a család életét.
A sárbogárdi lakosság szeretettel ápolja Kossuth Zsuzsanna
emlékét — hiszen itt élt 1842?—1848–ig. Három intézmény vi-
seli a nevét. A könyvben lévõ dokumentumokból pontos képet
kapunk a családról, férje haláláról, gyermekeirõl. Két lánya
Pesten, fia, Rudolf, Bogárdon született — õt Sárszentmiklóson
a római katolikus templomban keresztelték, mivel Bogárdon
nem volt katolikus templom (a keresztlevél másolata a könyv-
ben megtalálható). A csak töredékesen ismert korabeli levelek
is teljes terjedelemben olvashatók; valamint titkosrendõri je-
lentések, s a számûzetésbe kényszerített család hontalanságba
vezetõ, fájdalmas útjának néhány részletét rögzítõ hatósági táv-
iratok, Kossuth Zsuzsanna halála (1854. június 29.), temetése,
lányai késõbbi sorsa.
A könyv „… csak tiszta forrásból” született, hisz alcíme „Doku-
mentumok a Kossuth család életébõl”. Nem mese, nem regény,
hanem igazi élete, környezete ennek a csodálatos és tiszta életû
asszonynak, ki férje halála után a nemzetnek áldozta rövidke
életét példaként az utókornak!
Tiszta szívvel ajánlom mindnyájunk könyvespolcára. Ára: 2.500
Ft.
Az író tanárnõ szívesen vállal találkozókat az olvasóival.
Megrendelhetõ: NOVOPRINT ÖLTEVÉNYI PRODUCTION,
1174 Budapest, Bulyovszky u. 42/B. Telefon/Fax: 06 (1) 257 4894.
Mobil: 06 (70) 211 8820. Internet: www.novoprint.info.hu

A sárbogárdi családsegítõ baba-mama klubjának csemetéi a
keddi, farsangi kakaópartin.

KAKAÓ-KAKAÓ-
PARTIPARTI
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Káposztaleves húsgombóccal
Hozzávalók: 30 dkg savanyú káposzta, 1 kis fej vöröshagyma, 2
evõkanál olaj, 1 csapott mokkáskanál pirospaprika, 1 dl tejföl. A
húsgombóchoz: 40 dkg darált sertéshús, 1 tojás, 4 csapott evõka-
nál félig fõtt rizs, 1 kiskanál reszelt vöröshagyma, só, bors.
Elkészítés: a káposztát jól kimossuk, majd feltesszük fõni.
Amikor készen van, pirospaprikával hagymás rántást készí-
tünk, és besûrítjük a levest. Közben összegyúrjuk a húsgom-
bócot, és vizes kézzel apró gombócokat formázva a kész le-
vesbe fõzzük. Lassú tûzön 20 percig forraljuk, és megtejfö-
lözve tálaljuk.

Magdolna ragu
Hozzávalók: 50 dkg sovány comb csíkokra vágva, 10 dkg füstölt
szalonna, 1 vöröshagyma, paprikakrém, 1 mokkáskanál mustár,
kávéskanálnyi paradicsompüré, csipet majoránna, 2 db kávétej-
szín, liszt.
Elkészítés: a füstölt szalonnát kisütjük, a hagymát meg-
fonnyasztjuk benne. Rátesszük a húst, majd meghintjük ke-
vés liszttel, hozzáadjuk a paprikakrémet. Felöntjük vízzel,
annyira, hogy ellepje. Hozzáadjuk a többi fûszert, mustárt,
paradicsompürét, majoránnát. A végén összefõzzük a tej-
színnel, és sózzuk.
Köretként rizst vagy tarhonyát adhatunk hozzá.

Farsangra kefires-diós fánk
Hozzávalók: 2 dl kefir, 1 tojás, 2 evõkanál cukor, 1 tasak vaníliás
cukor, 20 dkg liszt, 1 mokkáskanál sütõpor, 2 evõkanál darált
dió.
Elkészítés: A hozzávalókat összedolgozzuk, forró olajban
sütjük ki és porcukros dióval megszórjuk.

Farsangra gyümölcsös
joghurtfánk

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 2 tojás, 4 dl gyümölcsös joghurt, 1 na-
rancs leve, 1-2 kanál porcukor, 1 teáskanál sütõpor, pici só, 2
evõkanál olaj, olaj a sütéshez.
Elkészítés: a joghurtot simára keverjük. Hozzáadjuk a ha-
bosra felvert tojásokat, belekeverjük a lisztet, a porcukrot, a
sütõport, a 2 kanál olajat, végül a narancs levét. Kanállal
olajba szaggatjuk és aranysárgára sütjük.

Nagymama receptjei MEGINT EGY JÓ HÍR
Tegnap tudomásunkra hozták a tévéhíradóban, hogy Euró-
pa-szerte nõ azon tizenéves lányok száma, akik havonta leg-
alább háromszor lerészegednek. Ismétlem: tizenéves lányok
havonta legalább háromszor lerészegednek. Kukorica Jancsi
Iluskája, Romeo Júliája, Árgírus királyfi Tündér Ilonája ittasan
tántorog, okádik. Nem azért isznak ezek a maiak, hogy kelleme-
sen érezzék magukat, oldottabban énekeljenek, táncoljanak,
nevessenek, nem azért, hogy tüzesebb legyen a tekintetük, sza-
badabb a csevegésük. Hanem egyenesen az a céljuk, hogy le-
igyák magukat, ott heverjenek a padlón vagy az árok szélén. Ez
most a trendi. Mert mit csináljon az a szegény leány szabadide-
jében? Olvasni nemigen tud, a tévé uncsi, a hapsi ugyancsak al-
koholizálással van elfoglalva, a többi csaj piál. Õ talán sétáljon
magánosan a parkban? Izzadjon egy sportcsarnokban? Túráz-
zon a hegyek között? Vegyen részt egy énekkar, egy tánccso-
port, egy drámajátszó kör foglalkozásán? Ez mind, mind uncsi,
tré, mamókáknak való ócskaság. Tele kell tölteni azt a poharat
valami komolyabb itallal, aztán le, le, le fenékig. Hadd kábuljon
az agy, jöjjön az önfeledés, világfeledés, vegyileg elõállított
paradicsom.
Az italokat gyártó ipari ágazatok levonták a konzekvenciát:
olyan készítményeket dobnak a piacra, amelyek kellemes ízûek
és nagy szesztartalommal rendelkeznek, gyorsan hülyítenek.
Az ifjúságvédelmi szervek semmit nem tehetnek ez ellen, sza-
bad verseny van, a vállalkozó azt gyárt, amit akar. Általában
senki sem tehet semmit, a vevõ azt vásárol, amire kedve
szottyan, a szupermarketekben nem lehet tilalmakat alkalmaz-
ni. A kocsmában a csapos — ha becsületes és normális — te-
gyük fel, nem szolgál ki féldecikkel egy tizenöt éves kislányt. A
kis tündérke, anyuka kedvence bájos ajkát mosolyra rántja, át-
sétál a szomszéd élelmiszerboltba, és akár egy hátizsákra való
töményt is bepakol, ha van rá kedve és pénze. Aztán jöhet a bó-
dulat, korunknak ez a váratlanul betoppant kísértete. Új kísér-
tet járja be Európát, ó, nem a kommunizmus kísértete, mint
százötven évvel ezelõtt. Hanem a szesz (és drog) kísértete. És
kontinensünk felelõsei nem tehetnek semmit, mert szabadság
van. És az anyu nem adhat egy pofont annak a kis hülyének, ha
bárgyú arccal, tántorogva megjön hajnalban, mert anyut még be
is börtönözhetik, ha bántalmaz. És Európa szépen belefekszik a
saját maga által ásott sírgödörbe. Mert szabadság van, és ez a
legszentebb dolog a világon.
Hiszen ezek a lányok részben anyukák lesznek egyszer. Azért
mondom, hogy részben, mert egy másik részük majd szingli lesz,
kellemes garzonban éldegél, és elfelejtette azt a mondást, ame-
lyet a nagymamája még tudott: öreg korára nem lesz, aki egy po-
hár vizet nyújtson neki. (Na, persze, vannak öregotthonok, van
gondozóhálózat, de van szemünk, és talán van eszünk is.) Szó-
val részben anyukák lesznek ezek a ma buta mosollyal ténfergõ
kislányok, és elszorul a szívünk, ha felmerül bennünk az a kér-
dés, hogy milyen anyukák? És milyen feleségek?
De hát ugye senki nem tehet semmit.

(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.

FRIED KASTÉLY
Szálloda & Étterem

FARSANGI EBÉD
egy mesebeli kastélyban

március 5-én, vasárnap, 11 órától.
Korlátlan ételfogyasztás, program kicsiknek, nagyoknak,

jelmezverseny, játszóház.

2480 Ft/felnõtt, 1480 Ft/gyermek, 3 év alatt ingyenes.

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
Címünk: 7081 Simontornya, Malom u. 33.

www.hotelcastle.hu
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Grimm: A kristálygolyó
2. rész

De hogy megijedt tõle, amikor meglátta! Hogyne ijedt volna, hi-
szen azt hallotta, nincs nála szebb lány a világon; s most mit lá-
tott? Egy hamuszürke arcú, ráncos bõrû, zavaros szemû, kócos
csúfságot.
— Te volnál az a világhíres, világszép királylány? — kiáltotta.
— Ez, amit látsz, nem az igazi alakom — felelte a királylány —,
de emberfia csak ebbe a rút formában láthat. Hanem ha kíván-
csi vagy rá, milyen vagyok valójában, nézz ebbe a tükörbe, ez
nem hazudik, megmutatja neked az igazi képemet.
Azzal egy kis tükröt adott a kezébe. Az ifjú belenézett, és még a
lélegzete is elállt attól, amit megpillantott benne. Ott ült elõtte
a világ legeslegszebb lánya, kezét ölébe ejtette, és arcán
csorogtak a könnyek.
— Minden veszedelmet vállalok érted, csak mondd meg, ho-
gyan szabadíthatlak meg! —kiáltotta az ifjú.
— Aki megszerzi a kristálygolyót, és fölmutatja a varázslónak,
megtöri vele az átkot, és én visszanyerem igazi alakomat — fe-
lelte a királylány. — De ki tudná azt a golyót megszerezni! So-
kan megpróbálták már, de mind rajta vesztek. Te még fiatal
vagy, fáj a szívem érted; inkább tégy le a szándékodról, s élj
boldogul!
— Nélküled úgysem volna nekem élet! — felelte az ifjú. — Ne is
akarj lebeszélni, hiába volna; inkább azt mondd meg, mit kell
tennem.
— Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátásra —
mondta a királylány.
— Annak a hegynek a tövében, amelyiken az a kastély áll, van
egy forrás. Mellette lakik egy vad bölény, azzal meg kell küzde-
ned. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belõle egy tüzes madár. A ma-
dárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig
nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki nem ejti
a tojást, míg rá nem kényszerítik; ha pedig a tojás a földre esik,
mindent lángba borít a környéken, s elolvad maga is, meg a kris-
tálygolyó is a tûzben. Akkor aztán kárba veszett minden
fáradságod.
— Nincs az a fáradság, amit én el nem viselnék érted! — szólt az
ifjú és lesietett a hegyrõl a forráshoz.
A forrás vize lágyan csobogott, s ott feküdt mellette a lombok
alatt a bölény, és õrizte. Már messzirõl meglátta a fiút; fölállt,
elbõdült, és fújtatva nekirontott. Sokáig küzdöttek, míg végül
az ifjú markolatáig döfte kardját a szörnyeteg szívébe.
A bölény lehanyatlott. Abban a pillanatban fölrepült a tûzma-
dár. Vijjogott egyet, s el akart szállni, de a fiú idõsebbik bátyja, a
sas lecsapott rá a fellegekbõl, a tenger fölé ûzte, s ott úgy meg-
tépte a csõrével, hogy a tûzmadár ijedtében elejtette a tojást. De
a tojás nem a tengerbe esett, hanem a tenger partján egy halász-
kunyhó tetejére. A nádtetõ nyomban füstölni kezdett, s
már-már lángot fogott. Hanem akkor hirtelen hegynyi hullá-
mokat vetett a tenger, habjai átcsaptak a kunyhón, és eloltották
a tüzet. A fiú kisebbik bátyja, a cethal úszott oda, az korbácsolta
föl a vizet.
Ahogy a tûz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta a tojást. Nem
olvadt el; csak egy kicsit felpattogzott, ahogy forró héjára rázú-
dult a hideg tengervíz. Az ifjú kivette belõle a kristálygolyót, el-
ment vele a varázslóhoz, és felmutatta neki.
— Megtörted a hatalmamat — mondta a varázsló. — Mostan-
tól fogva te vagy az arany nap kastélyának a királya. És tudd
meg, hogy ebben a szempillantásban a két bátyád is visszaválto-
zott emberré.
Az ifjú sietett a királylányhoz. Az már kint várta az arany nap
kastélyának tornácán; gyémánt hímes arany palást volt a vállán,
gyöngyös koszorú a fején, de sem gyöngy, sem gyémánt, sem
arany nem lehetett tündöklõbb a mosolyánál. S ott nyomban
gyûrût is cseréltek. Összeházasodtak. Még ma is élnek, ha meg
nem haltak.

Vége

HETI IDÕJÁRÁS
A következõ napokban változékony, de
eleinte még télies hõmérsékletû idõjárás
várható. Péntektõl csapadékosra fordul az
idõ, eleinte sokfelé várható havazás, majd
vasárnaptól egyre inkább az esõ lesz jellemzõ. Többfelé vár-
ható jelentõs mennyiségû csapadék, és a szél is gyakran lesz
erõs. A reggeli hõmérséklet -3, -9 a nappali -3, +8 fok körül
alakul.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése
farkas; nyúl; kecske

Helyes megfejtést küldött be: Gortva Dániel, Sárbogárd; Gortva
Lúcia, Sárbogárd; Barabás Anita, Kislók; Barabás Tamás,
Kislók; Sereg Krisztina, Sárbogárd; Zámbó Dorina, Sárhatvan;
Zámbó Adrienn, Sárhatvan; Jákob Zsuzsanna, Sárbogárd;
Bartók Barbara, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

ZÁMBÓ DORINA,

Sárhatvan, József A. u. 9.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
Klári és barátai egy sakkversenyen vettek részt.
Az alábbi információk alapján ki tudod találni, hogy ki kicso-
da, és hol végzett a versenyben?

Beküldési határidõ: 2006. március 7.
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Március 4., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30 Glóbusz 10.00 Bundás és Rozsdás 10.25 Zénó
10.30 Sandokan 11.00 A piros kardigános utazó 11.30 Fõzzünk megint egy-
szerûen! 12.00 Híradó 12.05 Zselé 12.10 Klipperek 12.35 Zselé 12.50 Felfe-
dezõk 13.15 Zselé 13.30 Momentán 14.00 Légcsavar 14.30 Operabál 2006
15.00 Hangár 15.30 Feszty-körkép 16.00 Híradó 16.05 TS 18.05 Félszáz-
adunk 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Fogd a
pénzt és fuss! 21.45 Philadelphia 23.55 Híradó 24.00 Sporthírek 0.05 Kárpá-
ti krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek
10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
AutóMánia 12.45 Havazin 13.15 Egy rém rendes család 14.10 Elveszett le-
gendák kalandorai 14.55 Tuti gimi 15.50 Õslények szigete 16.50 Tüzes hó
18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Muskétás kisasszony 22.45 A
Magnum eleje 1.10 Zsaru az ûrbõl
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.40 Jetix 10.25 Viva S Club 10.55 A vadon naplója
11.25 Laktérítõ 12.00 TotalCar 12.30 Az igazság napja 13.25 Országutak õr-
angyala 14.25 Csillagközi romboló 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Csillag-
kapu 17.25 Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Activity 19.30
Megasztár-döntõ 23.30 Ne szólj száj! 2 1.10 Dragnet-gyilkossági akták 2.00
TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33
Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az éne-
kem… 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 10.35 Rádió-
kabaré 12.02 Krónika 12.30 Éléskamra 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén
14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré
18.00 Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30
Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Világvevõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Saját hangja, vigye haza

Március 5., 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 Mindentudás Egyeteme 10.55
Így szól az Úr! 11.05 … a tanár úr 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.00 TS 14.50
Örömhír 15.15 Csellengõk 15.40 Magyar elsõk 16.00 Híradó16.10 Az utókor
ítélete 16.40 Stílus 17.15 Abszolút 17.45 Szívek szállodája 18.35 BBC-exk-
luzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A szólás szabadsága 22.05 Andrzej
Wajda 0.25 Híradó 0.30 Sporthírek 040 TS 0.55 Héthatár 1.35 Kárpáti króni-
ka
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.40 Jackie Chan kalandjai 7.00 Lisa 7.10 Kölyök-
klub 8.50 Slayers 9.15 Receptklub 9.35 Játék 10.35 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 Charlie angyalai 21.55
Heti hetes 23.05 Viharzóna 1.25 Fókusz-portré 2.00-6.00 Oscar-díjkiosztó
gála — 2006
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.40
Jetix 10.25 Egy rém rendetlen család 10.55 Stahl konyhája 11.30 Sliders
12.20 Kaland Bt. 13.25 Monk — Flúgos nyomozó 14.25 Smallville 15.25
Légi zsaruk 16.25 Walker 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Négy
balkéz 22.05 Életfogytig 0.10 Képírók 2.15 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 közvetítése 11.05 Gon-
dolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05
Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.05 Kard és kereszt
15.35 Mûvészlemezek 16.04 Csángó keresztapa 17.00 A mi idõnk 18.00
Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 Bende Zsolt operettfelvételeibõl
20.04 Rádiófónia 21.09 Közvetítés a Pesti Színházból 22.00 Krónika 23.25
Schumann: I. szimfónia

Március 6., 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 sok-
színû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma magazin 13.30 Domovina 14.05 Afri-
ka gyöngyszeme 15.00 Berlin, Berlin 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 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Az iker 22.00
Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00 TS—Sporthét 23.25 Híradó 23.35 Sporthí-
rek 23.40 TS—Sporthét 0.10 Futballista feleségek 1.00 Kárpáti krónika

RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.35 Mozimatiné 15.05
Disney-rajzfilm 15.35 Rejtélyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20
Barátok közt 20.55 Gyõzike 21.50 Cadillac Drive 22.55 Oscar-díj 0.40 Talál-
kozások 0.50 AutóMánia 1.25 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.20 Hajrá, skacok! 12.30 Játék 13.30 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 22.10 2x2 balláb 23.50 Esküdt ellenségek 0.45 Tények este 1.15 Vö-
rös kommandó 2. 2.55 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.04 Szonda 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A görög katolikus egyház
félórája 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
Felhang 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Hangversenymúzeum

Március 7., KEDD

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 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Afrika gyöngyszeme
14.55 Kormányváró 15.25 Berlin, Berlin 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 Önök kérték! 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este 22.45 Kul-
túrház 23.00 Kultúrház extra 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Provoká-
tor 0.10 Ami a szexet illeti 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-sow 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 A
mozdulatlan túsz 22.45 Igaz történetek 0.30 Találkozások 1.40 Zsaru az
ûrbõl 1.30 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.20 Hajrá, skacok! 12.30 Játékidõ 13.30 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
Nem a te napod! 21.45 Fék nélkül 23.30 Moziverzum 0.05 Tények este 0.35
Hack — Mindörökké zsaru 1.30 Eddie, a hóbortos hekus 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 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
Vallási híradó 21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és
operettekbõl

Március 8., SZERDA

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 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.05 Afrika gyöngyszeme 15.00 Ber-
lin, Berlin 15.55 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 A budai Szent Anna-temp-
lom 16.20 Unitárius ifjúsági mûsor 16.30 Az utódok reménysége 17.00 12+
17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók18.24 Esti mese 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 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 Miss Italia 1.10 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 21.00
Terminátor 3. 23.00 A XXI. század 23.35 Az elnök emberei 0.25 Találkozások
0.40 Zsaru az ûrbõl 1.30 Fókusz
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Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és
nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu
Honlap: www.bogardesvideke.hu Internetes kiadás: a www.mezofold.hu gondozásában. Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné,
Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán,
Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Zámbó Tibor,

Zocskár András. Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs,
Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön.
Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a
tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a
szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes
hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig) adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
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TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05
Teleshop 11.20 Hajrá, skacok! 12.30 Játékidõ 13.30 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
Született feleségek 22.15 Buzera 23.15 Csajok maffiája 1.00 Tények este
1.30 Kínai védelem 3.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 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 Tetten ért szavak 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház fél-
órája 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószín-
ház 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hí-
rek, Kenó 23.04 Nagy mesterek-világhírû elõadómûvészek

Március 9., 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 Slovenski Utrinki 13.30 Roma fórum 14.00 Úton — Európa-magazin
14.30 Fogadóóra 15.00 Berlin, Berlin 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 23.40 Híradó 23.45
Sporthírek 23.55 Kortárs dzsesszestek 0.25 Miss Italia 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 Esti
showder Fábry Sándorral 22.50 Házon kívül 23.20 Kemény zsaruk 0.20 Ta-
lálkozások 0.35 Infománia 1.00 Undercover — A titkos csapat 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05
Teleshop 11.20 Hajrá, skacok! 12.50 Játékidõ 13.50 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
Dupla dinamit 23.15 Mutató 0.15 Strucc 0.45 Tények este 1.15 A zsaru csa-
ládja 2. 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 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

Szabó család 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórá-
ja 14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarország-
ról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádió-
színház 21.06 A 20.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Emlékek, nyilatkozatok Bartók Béláról

Március 10., 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 Ber-
lin, Berlin 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 Dob+basszus 21.05 Gõg 22.00 Péntek este
22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45
TS 0.35 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 Rejté-
lyek városa 21.50 Nikita 0.05 Találkozások 0.20 Alias 1.10 MeneTrend 1.30
A GEO bemutatja 2.30 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.20 Hajrá, skacok! 12.20 Játékidõ 13.20 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
Csaó, Darwin! 23.20 A szem 2. 1.05 Tények este 1.35 Chris Isaak-show
2.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.04 Cigányfélóra 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az Evangéliumi Pün-
kösdi Közösség félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00
Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó
18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Arany-
emberek 20.35 Rádiószínház 21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ 22.00
Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában
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Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg, elektro-
mos mellszívó bérelhetõ Sárbogárdon. Tel.:
06 (70) 617 1395. (0668181)

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

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, 06 (20) 557
6509. (0668283)

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

Lambéria 898 Ft, hajópadló 1598 Ft, akácmin-
tás kerítésléc 179 Ft, hagyományos parketta
1998 Ft, 06 (20) 947 5970. (0668776)

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciával,
06 (20) 947 5970. (0668776)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap
elsõ péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõ-
dési házban. Jelentkezés 06 (30) 290 3744, 06
(25) 461 303. Fûrész József. (0668467)

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

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

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

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)

Fa ablakok, erkélyajtók zsaluval eladók, 06
(70) 2588 406. (0668850)

Lakodalomra sátor- és edénykölcsönzés.
László István, Sárszentmiklós, Szabadság u.
23. Tel.: 06 (25) 461 257. (0668982)

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

Másodállásban kereshet 30-150 ezer Ft-ot!
Feltétel: fõállás, érettségi. Érdeklõdni: 06 (25)
521 810, 06 (20) 970 6303, naponta 16.00 után.
(0878103)

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 el-
adó. 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. Megrendel-
hetõ március 8-ig: Bondor Istvánné, Sáregres,
Zrínyi u. 32., valamint Bondor János, Sárbo-
gárd, Tinódi u. 202., 06 (25) 462 189. Szállítás
március 21-én. (0878076)

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)

Erdészeti munkára munkatársakat keresünk,
fûrészest is, 06 (70) 374 0769. (0878090)

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

Otthon végezhetõ munka. Gyöngyfûzés, hím-
zés, internetes munkák. 06 (30) 468 7727.
(0878084)

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

Rántani való csirke kapható. Tinódi u. 52. 06
(25) 508 125. (0878035)

Építésbõl megmaradt Tondach keringõ kerá-
miacserép 120 m2, 150 Ft/db eladó. 06 (30) 398
2075. (0878012)

Sárbogárdon 100 m2-es, családi ház sürgõsen,
alkalmi áron eladó. 06 (20) 462 6261. (0878026)

Szántó eladó, 06 (20) 9687 406. (0878027)

Eladó 600 négyszögöl szántóföld a Nagyipari
szõlõhegyen. Érdeklõdni: Sárbogárd, Damja-
nich u. 17., az esti órákban.
Tatai cserép eladó nagy mennyiségben, 35
Ft/db. 06 (30) 398 2075. (0878021)

Elõnevelt húshibrid csirke kapható március
16-17-18-án, Sárbogárd. Kertalja u. 1. 06 (30)
9564 067, 06 (25) 460 252. (0878017)

Árpád-lakótelepen negyedik emeleti lakás ki-
adó március 14-tõl. Érdeklõdni: 06 (20) 559
8013.
Sárbogárdon összkomfortos családi ház, ga-
rázzsal eladó (gáz+vegyes tüzelés), 06 (30)
258 0155.
Sárbogárd-Töbörzsökön régi típusú családi
ház (két szoba, két konyha, speiz, kamra) el-
adó, 06 (25) 466 161. Irányár: 4,5 millió. (0878100)

Családi ház eladó, Kossuth u. 60., 06 (70) 374
8189. (0878099)

Újszerû Peugeot 106 eladó, 06 (25) 460 346.
(878095)

Hûtõláda eladó (430 l-es és 300 l-es). Tel.: 06
(30) 994 5882.
Hitel! Munkáltatói igazolás nélkül, ingatlan
fedezetre, 1 hét alatt. Tel.: 06 (30) 994 5882.
Mercedes A 140-es, 7 éves, 82.000 km-t futott
eladó. Tel.: 06 (30) 9470 899. (0878092)

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.

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.

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

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

ÉRETTSÉGIVEL VAGY FELSÕFOKÚ
VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZÕK SZÁMÁRA

FÕ- ÉS MELLÉKÁLLÁST KÍNÁLUNK.
Érdeklõdni:

a 06 (70) 458 5013-as számon lehet. (0878033)

VEGYES ÁLLATÁLLOMÁNY
GONDOZÁSÁRA KERESÜNK

BENTLAKÁSSAL, ELLÁTÁSSAL,
EGYEDÜLÁLLÓ, JÓZAN ÉLETÛ,

IDÕSEBB FÉRFIT. 06 (30) 9210 255. (0878096)

EXTRA MAGAS JUTALÉK!
HIRDETÉSSZERVEZÕ ÜZLETKÖTÕKET

KERESÜNK INTERNETES REKLÁMFELÜLET
ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ SÁRBOGÁRD ÉS

VIDÉKÉRÕL. Pályázatok: lapok@babic.hu

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

AKCIÓ!
Papírzsebkendõ 100 db 55,-

hypo 1 l 35,-

SILAN öblítõ 1 l 380,-

DOSIA súrolópor 100,-

ARIEL 4,5 kg color 2.150,-

NIVEA popsitörlõ utántöltõ 500,-

DISZKONT
Sárbogárd, Ady E. út 123.
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Személy- és vagyonõr
tanfolyam

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

Megszerezhetõ végzettség: * OKJ-s személy-
és vagyonõri 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 986.

REFORMHÁZ
H E R B Á R I A s z a k ü z l e t
7000 Sárbogárd, Ady E. út 182. Telefon: 06 (25) 461 865

Vásároljon MÁRCIUS HÓNAPBAN
kedvezményes áron!

Gyógyteák, gyógyhatású készítmények,
gyógypapucsok, reformélelmiszerek,

étrendkiegészítõk, ásvány- és gyógyvizek.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

HITELÜGYINTÉZÉS
Lakáscélú hitel gyors, megbízható és hozzáértõ ügyintézése.

Telefon: 06 (30) 3399 476.
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Helyesbítés

Lapunk elõzõ számában tudósítottam
Takács István és neje aranylakodal-
máról. Az írásban a feleség leánykori
neve helyesen Bodri Julianna. A téve-
désért elnézést kérek.

Hargitai Lajos

Térkõ buktatóval

Múlt hét pénteken történt velem ez a
szerencsétlen baleset. A sárbogár-

di áruházba szerettem volna bemenni, de
a helytelenül lerakott térkõben megbot-
lott a lábam, és egy hatalmasat estem. Az
áruházban dolgozók, illetve a járókelõk
(akiknek a segítségét ezúton is szeret-
ném megköszönni) segítettek fel és ültet-
tek le.
A fejem borzalmasan hasogatott, majd
másnapra óriási kékségben „tündökölt”

az egész szemem környéke. Hétfõn meg-
látogattam a sebészetet (ott közölték,
hogy én vagyok a hatodik ember, akivel
ott történt baleset), és megröntgeneztek.
Megállapították, hogy ugyan törés nincs,
de nagyfokú zúzódás alakult ki. Utamat a
polgármesteri hivatal mûszaki osztályán
folytattam, ahol jegyzõkönyvezték a tör-
ténteket. Az ott dolgozó azt a javaslatot
tette, hogy felfestik a járdát figyelemfel-
keltés céljából. Szerintem pedig (aki nem
vagyok szakember) pofonegyszerû a
megoldás: rendesen kell lerakni a térkö-
vet.

Ezt az esetet azért írtam le, hogy más ne
járjon hasonlóképpen, és ne legyen a he-
tedik, nyolcadik, kilencedik stb. eset.

Név és cím a szerkesztõségben

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szeretett

halottunk,

KOVÁCS GYULÁNÉ
született Németh Mária

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik édesapánk, nagyapánk,

dédpapánk

SZÕKE ISTVÁN
temetésén részt vettek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban bármilyen módon

osztoztak.

Gyászoló család

Nyílt
tér

Helyesbítés
Lapunk elõzõ számában az Élõlánc fó-
rumáról szóló tudósításunkban azt ol-
vashatták, hogy a Kapocs Egyesület
támogatta a párt jelöltjét. Bártfai An-
tal, az egyesület elnöke felkereste
szerkesztõségünket, és elmondta,
hogy nem az egyesület nevében, ha-
nem magánemberként támogatta a
képviselõ-jelöltet.

/H/

Egy költségvetési vita margójára
Sárbogárd város költségvetésének fõbb tételei ezer Ft-ban

2005 2006 Megvonás 2006-ban

Sárbogárdi Napok 5000 3000 -2000
városi ünnepek 3300 1000 -2300
gyermeknap 100 500 +400
testvértelepülés 1500 1000 -500
Boross Mihály-emlékpark 3500 0 -3500
képviselõi keretek 12500 8000 -4500
5. választókörzet 1500 470 -1030
labdarúgók, Sárbogárd 1000 0 -1000
labdarúgók, Sárszentmiklós 3500 0 -3500
íjászat 200 0 -200
asztalitenisz 150 0 -150
kosárlabda 150 0 -150
polgármesteri hivatal, jutalom å 15000 10000 -5000
2%-os ösztönzõ jutalék å 3500 3500 0
polgármester költségtérítése å 1759 1759 0
polgármester reprezentáció 600 600 0

A fenti táblázatból nagyon jól látható, hogy a városi ünnepekre kevesebb összeg jut,
mint a polgármester költségtérítésére, a polgármesteri hivatal jutalomkerete maga-
sabb, mint az összes képviselõ részére biztosított külön keret, és a 2%-os ösztönzõ ju-
talomkeret magasabb, mint a Sárbogárdi Napok kerete.
Ezeket a kereteket a polgármester úr a megosztott MSZP-frakció néhány tagjával és
az összes ellenzéki képviselõvel egyetértésben szavaztatta meg.

Nedoba Károly, az 5. számú választókerület egyéni képviselõje


