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Tesco áruház is lesz Sárbogárdon?
Bogárd az áruházak városa lesz? Az SZTK mellett talán Spar
épül, a régi posta helyén üzletközpont. Néhány hónappal ez-
elõtt pedig a Lidl áruház ügye volt porondon híreinkben. Azóta
is állandóan kérdezgetik olvasóink, mi lesz, mikor nyit a Lidl?
Ifj. Somogyvári András érdeklõdésemre elmondta, hogy végre
rendezõdnek a dolgok. Hosszú huzavona, hatóságokkal való vi-
askodás után lassan pont kerül az i-re. Még ebben a hónapban
átadják a területet bontásra, hogy megkezdõdhessen ott a Lidl
áruház építése. A tervek szerint õsszel nyitnak.
Ugyanakkor legfrissebb híreink szerint lehet, hogy a Tesco is
nyit áruházat Sárbogárdon, méghozzá benzinkutasat. A hírek
szerint Sárszentmiklóson, a falu végén, a 63-as út mellett, be-
fektetõk által megbízott cég szeretne megvásárolni egy 4,3 hek-
táros földterületet. A területvásárlás valóban igaz, errõl több
forrásból is meggyõzõdtem. Azt azonban, hogy ott valójában
majd mi fog épülni, egyelõre nem hozták nyilvánosságra, és
nem találtam olyan személyt se, aki megerõsítette volna infor-
mációimat.

Ha rátekintünk Sárbogárd hosszú távú településfejlesztési tér-
képére, azon világosan látható, hogy éppen a fent említett terü-
let mellett csatlakozik be a 63-as útba az elkerülõ út. Annak kör-
nyéke pedig élénkpirossal van kiemelve a térképen, ami azt je-
lenti, hogy az ipari, kereskedelmi fejlesztési övezet lesz.
Elgondolkodtató, hogy az ingatlanpiac ahhoz kapcsolódóan
mozdult meg, hogy a választási kampányban nyilvánosságra ke-
rül az a nemzeti fejlesztési program, amely valamennyi párt
egyetértésével találkozik. Mindenki hangsúlyozza, hogy fejlesz-
teni kell Fejér megye déli térségét, hogy megépüljön az M8-as
és a 63-as sárbogárdi elkerülõ út a vasúti felüljáróval együtt,
függetlenül attól, hogy ki kerül kormányra.
A befektetõk pedig csak biztosra mennek. Bizonytalanra nem
vásárolnak valamit. Akkor talán mégsem lesz végre beváltatlan
választási ígéret az elkerülõ út megépítése?

Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önöket
az 1848-49-es forradalom

és szabadságharc évfordulója
alkalmából a Hõsök terén

2006. március 15-én, 18 órától
tartandó fáklyás ünnepi

megemlékezésre, majd az azt
követõ koszorúzásra

a Petõfi-emléktáblánál.

Ünnepi mûsort adnak:
a Mészöly Géza Általános Iskola,
Sárszentmiklósi Általános Iskola,

Szent István Általános Iskola
a Petõfi Sándor

Gimnázium tanulói,
és a Sárbogárdi Fúvós Zenekar.

Sárbogárd Város Önkormányzata

Jókai Mór: Petõfi halála
„Mintha most is elõttem
látnám azt a délceg alakot,
azzal a lángoló, sugárzó
arczczal, a dacos fejjel.
Mintha most is hallanám a
hangját, azt a szívbõl jövõ,
szívig ható hangot, a mely
hû kifejezõje volt lelke
indulatainak.
Minden igaz volt nála: sze-
relem, barátság, gyûlölet,
harag, rajongás a hazáért
és a szabadságért. Semmi
sem volt hamis, semmi sem
mérsékelt.
A ki így tudott szeretni, így tudott gyûlöl-
ni, annak nem lehetett e földön megma-
radni többé, a mint nem volt szabad töb-
bé szeretni és gyûlölni.

Olyan ifjú volt és mégis be volt fejezve az
élete. Mint egész ember halt meg. Mi töb-
biek tudhattunk még ketté vágva, felné-

gyelve, darabokra tépve is
élni, de Petõfi számára
nem volt való az az élet, az
a küzdés, hol lánczra vert
kéz börtön falára karczolja
keserû gondolatait. Neki
meg kellett halni.
Dicsõséget annyit szerzett
rövid üstökös útjában,
hogy nevét ott hagyta az
égen fényszikrákban meg-
örökítve, a melyek soha le
nem hullanak.
Nem is halt meg. Hányszor
feltámadott. Ott él minden

magyar szívében, házában. Mentõl to-
vább távozik az idõben, annál nagyobbra
nõ az alakja.

Félszázad múlt el azóta. Más embert elte-
met az idõ. Petõfit magasra emelte. Míg
magyar él, haza áll, éljen Petõfi dicsõ em-
lékezete! Ragyogja be a hazát és világot!”
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Közmeghallgatás Nagylókon
Közmeghallgatást tartott Nagylókon a
helyi képviselõ-testület február 28-án,
ahol Tóth József polgármester beszá-
molt az elmúlt évben elvégzett, meg-
valósított, és az idén elõttük álló fela-
datokról, tervekrõl.

Az elmúlt év
Tóth József: 9,8 millió Ft forráshiánnyal
kezdtük a tavalyi évet, azonban — kö-
szönhetõen a pályázatoknak, támogatá-
soknak — az év végét 2 millió Ft pénzma-
radvánnyal zártuk. A korábbi jegyzõúrral
folytatott munkaügyi pert az önkormány-
zat megnyerte, ezután nevezték ki a je-
lenlegi jegyzõt, Sárköziné dr. Szabó Pi-
roskát.
2005. január 1-jétõl betöltetlen az orvosi
állás, amit folyamatosan hirdetünk. Ide-
iglenesen dr. Koroknai Géza sárosdi or-
vos látja el a feladatot.
A településünkön az önkormányzat az
egyik legnagyobb foglalkoztató szerve-
zet. Tavaly a közmunkaprogram kereté-
ben 11 fõt, a központi munkaprogram-
ban 13 fõt tudtunk foglalkoztatni hosz-
szabb—rövidebb idõtartamban. Az õ se-
gítségükkel került felújításra az Ady és
Petõfi utcai ház, a buszvárók, az oda és a
temetõbe kihelyezett padok. Ezekbõl a
munkákból, nem beszélve a kultúrház
külsõ felújításáról és az elõtte lévõ terület
parkosításáról, a lakosság is szép szám-
ban kivette a részét. Hálás köszönet érte,
reméljük, hogy az idei évben is számítha-
tunk a segítségükre.
Lakásfenntartásra tavaly 1.164.000 Ft-ot,
átmeneti segélynek 53 mázsa tûzifát ítél-
tünk meg. 13 temetésisegély-kérelmet fo-
gadtunk el 195.000 Ft értékben, az ön-
kormányzat 3 esetben vállalt köztemetést
összesen 193.000 Ft-ért. Az ünnepek al-
kalmával 3.000 Ft értékû ajándékcsoma-
gokat juttattunk el 13 családhoz, 27 gyer-
mekhez. Tavaly kb. 300.000 Ft értékben
átvállalta a képviselõ-testület 29 olyan
gyermek tankönyvköltségeit, akik a
nagylóki általános iskolában tanulnak, és
akik egyébként nem lettek volna jogosul-
tak az ingyenes tankönyvtámogatásra. A
felsõoktatásban tanulókat a Bursa Hun-
garica keretén belül segítettük.
Megújult az orvosi rendelõ, a Béke utca
aszfaltburkolatot kapott, elviselhetõbbé
tettük az iskola és az orvosi rendelõ bejá-
ratát, az udvarba történõ behajtást, a kul-
túrház melletti behajtót, szelektív hulla-
dékgyûjtõ szigetek jöttek létre, szintén
tavaly készült el a településrendezési
terv.
2003-ban indult a szennyvízberuházás,
amelyre a pályázatot 2004-ben adtunk be
Hantossal közösen, 2005-ben választot-
tuk ki a kivitelezõt és készült el a szenny-
víztisztító telep. A próbaüzem 2006. ja-

nuár 24-én lezárult, és a napokban kez-
dõdött el a folyékony kommunális hulla-
dék szállítási szolgáltatása, ami 600 Ft-ba
kerül köbméterenként. Így a szennyvi-
zünket rendezett és ellenõrzött körülmé-
nyek között tudjuk kezelni. Az önkor-
mányzatnak 1.400.000-1.500.000 Ft kö-
rüli összeget kell törlesztenie a hitelbõl az
OTP-nek 3 éven keresztül.
A Lóki Napok rendezvényei kapcsán sze-
retném megköszönni a civil szervezetek
tevékenységét, munkáját; arra szeretném
buzdítani õket, hogy továbbra is folytas-
sák a megkezdett munkát, mert úgy vé-
lem, hogy ez a közösség összefogásában,
összetartásában fontos szerepet tölt be.

Idei tervek
2006-ban 15 millió Ft forráshiányt kell
beterveznünk. A tavalyi évhez képest
ugyanis nem emelkedik a bevétel, ugyan-
akkor mindennek emelik az árát. Persze,
a múlt évihez hasonlóan az idén is szeret-
nénk év végére lefaragni ezt a hiányt, de
be kell, hogy tervezzük a hitelt.
Februárban 4 pályázatot adtunk be önál-
lóan (ravatalozó-felújításra, a temetõhöz
tartozó parkoló és az oda vezetõ utcák
aszfaltozására, több utca egy-egy szaka-
szának burkolat-felújítására, a polgár-
mesteri hivatal akadálymentesítésére,
homlokzat-átalakítására, sportlétesít-
mény felújítására), egyet pedig Hantossal
közösen (egy szennyvízszállító jármû be-
szerzésére).
Szeretnék kitüntetni a településért dol-
gozó embereket, szívesen vennék a javas-
latokat március 31-ig.
Egy tavaly megnyert pályázatnak köszön-
hetõen üdvözlõtáblákat, két térképet és
új utcanévtáblákat helyezünk ki májusig.
10 utca nevét tervezi megváltoztatni a
képviselõ-testület, a lakosság véleményét
kikérve. Hamarosan egy körlevelet jutta-
tunk el az érintett lakókhoz ezzel kapcso-
latban.
2006. április 1-jétõl már nem Tóth Im-
réné fogja ellátni a védõnõi feladatokat.
Egyelõre Zalka Mihályné sárosdi védõnõ
helyettesíti õt. A védõnõi állást megpá-
lyáztatjuk, Jutka néni utódja akár ide is
költözhetne a településre, és Nagylókot
illetve Hantost is ellátná.
A tervek szerint 2006. május 1-jétõl
Nagylók — akárcsak Hantos — a nagy-
venyimi ügyeleti központ helyett a sárbo-
gárdihoz csatlakozik majd. Ehhez a fel-
adatellátáshoz évente 1 millió Ft plusz-
költséggel kell hozzájárulnia az önkor-
mányzatunknak, viszont Sárbogárd köze-
lebb van, jobb a tömegközlekedés, és az
ellátottak száma is kevesebb ebben a kör-
zetben.
Egy kistérségi pályázaton belül egy fû-
nyíró traktort kért Nagylók, ami kb. 1

millió Ft, és aminek március 15-ig meg
kell érkeznie.
Négy település, Sárbogárd, Nagylók,
Hantos és Mezõszilas egy ún. szélessávú
közmûhálózatot épít ki uniós és hazai tá-
mogatással, így az internet, telefon, ká-
beltévé minden házhoz bevezetésre ke-
rül.
A csapadékvíz elvezetésének és a buszok
út menti parkolásának problémájára ke-
ressük a megoldást.

Hozzászólások
Egy Béke utcai lakó a maga és az ott lakók
nevében köszönetet mondott a polgár-
mesternek, a testületnek és a hivatal dol-
gozóinak a megszépült utcáért, ígérik,
hogy vigyáznak rá, bár ez nem csak rajtuk
múlik.
Egy másik felszólaló azt kérdezte, mu-
száj-e feltétlenül megváltoztatni az utca-
neveket, mert az sok utánajárás.
Jelezték, hogy a tejcsarnok elõtt nagyon
rossz a járda.
Felmerült az a kérdés is, hogy az erdõma-
jori út, a nagylóki fõutca, a Rákóczi és
Hunyadi utca mikor újul meg, és mi a
helyzet az sárszentágotai úttal.
Tóth J.: A közútkezelõknek jeleztem
többször is, hogy az évi egy alkalommal
történõ kátyúzás már nem oldja meg
ezeknek az utaknak a problémáját, itt tel-
jes alap- és burkolat-megerõsítésre van
szükség. Megígérték, hogy amikor meg-
lesz a központi költségvetés, tájékoztat-
nak arról, hogy tudnak-e foglalkozni
ezekkel az utakkal, vagy sem. Az utcane-
vekkel kapcsolatos körlevélben tájékoz-
tatni fogjuk a lakosokat, hogy az esetle-
ges utcanévváltozás milyen okmányok
cseréjével jár, van-e anyagi vonzata. Ha a
lakosság azt szeretné, hogy maradjanak
meg a jelenlegi utcanevek, akkor marad
minden a régiben. Az ágotai út jogerõs
építési tervvel rendelkezik, ami 2007 és
2010 között valósítható meg.
A tejcsarnok elõtt egyelõre egy szintbe
hozzák a járdalapokat, késõbb az egész
szakaszt szeretnék térkõvel leburkolni.
Balogh Jánosné kérte, hogy a kultúr elõt-
ti járdáról ne térjen le senki, biciklit ne
toljon mellette, fának ne támasszon bi-
ciklit, mert végig beültették a járda szélét
virágokkal, és azok már most hajtanak.
Egyúttal kérte az önkormányzatot, hogy
rakjanak egy biciklitárolót a kultúrház-
hoz.
Arany Zsoltné beszámolt az iskola
alapítványának elmúlt évérõl. Elmond-
ta, hogy pályáztak az iskola számítógép-
parkjának bõvítésére, hosszú távú tervük
egy internetszoba létrehozása. Az önkor-
mányzattól kapott támogatásukat az idén

Folytatás a következõ oldalon�
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A nagylóki iskola diákjainak farsangi
karneváljára szombaton délután

került sor a kultúrházban. Szinte minden
fiatal maskarát öltött erre az alkalomra;
az ötletes jelmezek a szülõk fantáziáját és
kézügyességét is dicsérték. Felvonult a
nézõsereg elõtt például egy szalvétából
készült ruhaköltemény, egy gesztenye-
gyerek, egy spanyol nõ, akit aztán kaló-
zok raboltak el, két táncos lábú vadnyu-
gati csapat, egy pap apácák kíséretében,
és egy szédületes takarítóbrigád is (akik
az egyik rádióadótól direkt erre a fellé-
pésre kérték az Animal Cannibals együt-
tes Takarítónõ címû számát). A karne-
vált mulatság és játék követte.

Hargitai Kiss Virág

Farsang NagylókonFarsang Nagylókon

MI A POLITIKA?
A kisfiút már egy ideje foglalkoztatta ez a
kérdés. Sokat hallott róla a tv-ben és a rá-
dióban, de nem nagyon értette. Egyik nap
odament édesapjához, és megkérdezte
tõle:
— Apa, mi az a politika?
Az apja leültette, és példákkal elmagya-
rázta.
— Figyelj, fiam! Én hozom haza a pénzt,
tehát én vagyok a KAPITALIZMUS.
Anyád ügyel a pénzre, tehát õ a KOR-
MÁNY. Nagyapád ügyel arra, hogy itt-
hon minden rendben legyen, védi a csalá-
di érdekeket, tehát õ a SZAKSZERVE-
ZET. A bébiszitter a DOLGOZÓ OSZ-
TÁLY, és mi mindannyian azért küz-
dünk, hogy Te, a NÉP, jól érezd magad és
minden rendben legyen. A pár hónapos
kisöcséd pedig a közös JÖVÕNK.
A kisfiú elraktározta a hallottakat és el-
ment aludni. Éjjel arra ébredt, hogy az
öccse „telerakta a pelenkáját” és sír. Fel-
kelt és szólni akart az anyjának, de az
olyan mélyen aludt, hogy nem bírta fel-
kelteni. Bement szólni a bébiszitternek,
de látta, hogy az apja éppen hempereg
vele az ágyban, miközben a nagyapja
csorgó nyállal kukucskált be az ablakon.
Senki sem vette észre, hogy õ is ott van,
így visszament aludni.

Másnap kérdezte az apja, el tudja-e mon-
dani a saját szavaival, hogy mi is az a poli-
tika. A kisfiúnak eszébe jutottak az éjsza-
ka látottak, s így szólt:
— A politika az, amikor a kapitalizmus
kihasználja a dolgozó osztályt, amit a
szakszervezet csak tétlenül bámul. A kor-
mány pedig alszik, a néppel senki sem tö-
rõdik, és a közös jövõnk nagy szarban
van...

—B—

A Sárbogárdi Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat
(Sárbogárd, Ady E. út 162.)

ruhaadomány-osztást
szervez

2006. március 10-én,
pénteken, 9-11 óráig.

(Kérjük, hogy reklámszatyrokat
hozzanak magukkal!)

felajánlották az Ismerd meg településünk
történelmét a lakosság emlékei alapján cí-
mû pályázat díjazására. Kérte, hogy az
öregek meg a fiatalok is szedjék össze
emlékeiket akár írásban, akár szóban.
Ezek archiválásra kerülnek az önkor-
mányzat irattárában. A pályázat beadási
határideje április 28., eredményhirdetés
május 21. Egy helytörténeti kiállítást is
szeretnének szervezni, amihez gyûjtik a
régi eszközöket. Jelentkezni rajta kívül
Nagy Imrénénél és Bakonyi Árpádnénál
lehet.
A kiállítással kapcsolatban megfogalma-
zódott, hogy ha tetemes mennyiségû
anyag gyûlne össze, akkor lehetne egy táj-
házat is kialakítani.
Az egyik lakó megköszönte a képviselõk
munkáját, akik a mostani és elõzõ polgár-
mesterrel megindított munkával bizton-
ságot hoztak a faluba. Szerényen ugyan,
de megmutatják, hogy kevés pénzbõl is
lehet élni, fejlõdni. Egyúttal azt kérdezte,
folytatja-e a képviselõ-testület a Virágos
Magyarországért programot.
Tóth J.: Tavaly már részt vettünk ebben
az országos programban, és idén is sze-
retnénk ezt folytatni mindenképpen, egy
kicsit szervezettebben.

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�
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SZDSZ-fórum
Sándor Endre SZDSZ-es országgyûlési képviselõjelölt vendége volt március 1-jén
Dióssy Gábor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára és Vi-
lágosi Gábor. A fórum témája az épülõ M6-os autópálya és a tervezett M8-as autóút,
illetve Fejér megye leszakadó déli térségének gazdasági felzárkóztatási programja.
A közel négyórás fórumon e témák mellett szóba került az adópolitika, a bürokrácia
elleni harc, a parlament létszámának csökkentése és a mezõgazdaság gondjai, a fogya-
tékosok érdekeinek érvényesülése. Programfüzetüket az érdeklõdõ hallgatóság kezé-
be adták, így azt lehetett a fórum ideje alatt lapozgatni.

Köszönet
Köszönöm mindazoknak, akik meg-
tiszteltek bizalmukkal és eljuttatták
hozzám ajánlószelvényüket. Öröm-
mel közlöm, hogy 2006. március 6-án a
Országos Választási Bizottság nyil-
vántartásba vett. Továbbra is számítok
támogatásukra, szavazatukra.

Sándor Endre,
az SZDSZ országgyûlési képviselõjelöltje

MDF-kampánynyitó
A Magyar Demokrata Fórum 2006. már-
cius 4-én tartotta kampánynyitóját Buda-
pesten, a Thália Színházban. Almássy
Kornél, az MDF európai parlamenti kép-
viselõje nyitóbeszédében tolmácsolta dr.
Angela Merkel német kancellár és
Hans-Gert Pöttering, az Európai De-
mokraták frakcióvezetõjének üdvözletét,
jókívánságait és biztatását.
Pöttering úr ezt mondta: „Magyarország-
nak szüksége van az MDF-re! Magyaror-
szágnak szüksége van egy hiteles politiká-
ra mind Magyarországon, mind Európá-
ban. Ennek érdekében Magyarországnak
szüksége van a demokratikus erõk erõs és
sikeres kormányzására.”
Herényi Károly frakcióvezetõ beszéde
után Boros Péter volt miniszterelnök ki-
jelentette, hogy az MDF-nek is van mi-
niszterelnök-jelöltje: dr. Dávid Ibolya
pártelnök.
Ezt követõen az elnök asszony ismertette
az MDF programját, amelybõl kiemelem
a korrupció elleni harcot; ez a TISZTA
KEZEK PROGRAM, a NORMÁLIS
MAGYARORSZÁGÉRT. Bátran áll
bármelyik MDF-es politikus bármilyen
vizsgálat elé, mert a gyanú árnyéka sem
merült fel még egy politikusunkkal szem-
ben sem megvesztegetés vagy bármilyen
korrupciós ügyben. Ezt a példát szeret-

nénk, ha követné a többi parlamenti kép-
viselõ is, ha önként nem, hát törvények-
kel, szankciókkal kell kikényszeríteni.
Meg kell becsülni és erõsíteni a közép-
osztályt. Azt a középosztályt, aki ma fizeti
a szegények segélyeit és a gazdagok be
nem vallott jövedelmeinek közterheit. A
középosztály Magyarország tartópillére.
Õk azok, akik nem az állami gyámkodás-
ra támaszkodnak, hanem kihasználják
képességeiket, és maguk teremtik meg a
megélhetést maguknak és honfitársaik
egy részének. Õk a példa, tõlük lehet
megtanulni, hogyan nem kell az államtól
várni mindent. Felnõttek vagyunk, nem
gyerekek, akiket el kell tartani. De a lehe-
tõséget az államnak kell biztosítania.
Egyszerûbb, hatékonyabb bürokráciával,
a gátak kiiktatásával. Az MDF ennek a
magára hagyott középosztálynak a párt-
ja.
Programunk a teljesítmény tiszteletén
alapul. Mi nem hiszünk a hamis egyenlõs-
diben. Az emberek különbözõek képes-
ségeiket, tudásukat, szorgalmukat tekint-
ve. Ezért támogatjuk az egykulcsos és
18%-os jövedelemadó bevezetését.
Hiszünk a Normális Magyarországért
programjában, amely felnõtt politika, fel-
nõtt embereknek, az erõs középosztály-
ért, az erõs nemzetért.

Meghívó
Szeretettel és tisztelettel meghívok min-
den érdeklõdõt 2006. március 23-án, 18
órakor kezdõdõ összejövetelünkre, ame-
lyet Sárbogárdon a József Attila Mûvelõ-
dési Központban tartunk, A mezõgaz-
daság és a vállalkozások szerepe és jelen-
tõsége a gazdaságban címmel.
Vendégem lesz dr. Bod Péter Ákos, a
Corvinus Egyetem professzora, dr. Ras-
kó György agrárközgazdász, Takács Já-
nos, az MDF Fejér megyei elnöke és Ba-
rabás János, a Független Kisgazda és Pol-
gári Párt Fejér megyei elnöke.
2006. április 4-én dr. Dávid Ibolya lesz a
vendégem Sárbogárdon.
Köszönöm a kedves Olvasók figyelmét, a
jövõ héten újabb hírekkel jelentkezem.

Harasztiáné Terner Irén

/X/ Fizetett politikai hirdetés

Meghívó
A sárbogárdi Liberális Klub

2006. március 10-én, 17 órakor,

a József Attila Mûvelõdési Központ
kamaratermében látja vendégül

Albert Györgyit,
az ATV mûsorvezetõjét, újságírót.
Beszélgetünk a média világáról, a „Nõ hely-
zete” címû mûsoráról és a „Miért pont én?”
címû könyvérõl. A helyszínen a könyv meg-

vásárlására és dedikálására is lehetõség
lesz. Az este házigazdája: Sándor Endre.
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Bemutatjuk dr. Szabadkai Tamást
— az MSZP Fejér megyei 6-os választókörzetének

országgyûlési képviselõjelöltjét —
Minden országgyûlési képviselõjelöltnek egy
díjmentes lehetõséget biztosítottunk arra,
hogy bemutatkozzon Olvasóinknak lapunk
hasábjain. Dr. Szabadkai Tamásnak is föl-
ajánlottuk ezt a lehetõséget, õ azonban több-
szöri megkeresésünket követõen sajtórefe-
rensén keresztül tájékoztatott minket arról,
hogy nem kíván élni ezzel a lehetõséggel,
nem kíván interjút vagy nyilatkozatot adni
lapunknak.

Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy mi mu-
tatjuk be õt Olvasóinknak:

Dr. Szabadkai Tamás 29 éves sárbogárdi
ügyvéd, a Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda
munkatársa, 2002 októbere óta pedig a
sárbogárdi testületben a 2. számú válasz-
tókerület képviselõje és alpolgármester.
Születése óta Sárbogárdon él, az általá-
nos és középiskolát is itt végezte, majd
2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Kar jogász szakán
szerzett diplomát.

Jogászként elsõsorban gazdasági joggal,
társaságok képviseletével, ingatlan-
ügyekkel, társadalmi szervezetekkel, a
polgári jog egyéb területeivel, valamint
peres képviselettel foglalkozik Sárbogár-
don és Székesfehérváron. Ezen kívül a
Nép Ügyvédje elnevezésû programban
munkálkodik.

Mint alpolgármester számtalan jogi, ön-
kormányzati, társadalmi és egyéni prob-
léma megoldásában, pályázat elkészíté-
sében, szervezet menedzselésében volt és
van alkalma részt venni.

2002. tavaszától az MSZP Sárbogárdi
Alapszervezetének tagja, elnökségi tagja,
kongresszusi küldötte. Az MSZP Kong-
resszusa a párt országos listájának 137.
helyére jelölte.
Gyermekkorában ének-zenei tagozatos
diákként tagja volt az iskola énekkará-
nak, 12 évig játszott trombitán a Sárbo-
gárdi Fúvószenekarban. 13 éves kora óta
kosárlabdázik, megalakulása óta elnöke
a Sárbogárdi Kosárlabda Clubnak, vala-
mint tagja, alapítója több helyi és térségi
egyesületnek.
Programját ekképp fogalmazta meg: „Az
évek során megérett bennem a döntés, hogy
ne csak helyi képviselõként tegyek a váro-
sért, a közösségért, hanem a térség érdekér-
vényesítõjeként is.
Mára nemcsak Sárbogárd problémáit is-
mertem meg, de megértettem azt is, min
kellene változtatni szülõföldünk, a Mezõ-
föld fejlõdése érdekében. Országgyûlési
képviselõként én azért fogok tenni, hogy ré-
giónk a következõ évek során érzékelhetõ
módon zárkózzon fel az ország szerencsé-
sebb sorsú vidékeihez. Együttmûködöm
majd a gazdasági kormányzattal, a helyi
vállalkozókkal, sõt, a helyi ellenzékkel is
annak érdekében, hogy versenyképes beru-
házásokat tudjunk a térségbe vonzani. A
közös ügyeket együtt kell megoldanunk.
Tenni kell azért, hogy új munkahelyteremtõ
beruházások valósuljanak meg, hogy térsé-
günkben az országos úthálózat gyorsabban
fejlõdjön, hogy minél több településen épül-
jön ki a teljes szennyvízcsatorna-hálózat.

Forrást kell teremteni a belvízelvezetõ ár-
kok kiépítéséhez és a Sárbogárdot elkerülõ
úthoz.
Segíteni kell a gazdákat, hogy érdemes le-
gyen termelniük, és nagyobb szerepet kell
kapniuk a civileknek is.
Lobbizni fogok azért, hogy a vállalkozások
indulásához inkubátorházak létesüljenek a
kistérségekben, és rendezõdjön a honvédsé-
gi ingatlanok és lakások helyzete.”
Szerinte egy képviselõnek a „térség szó-
szólójának” kell lennie, aki helyben elér-
hetõ, aki minden létezõ fórumon hangos
szóval, vagy éppen taktikusan dolgozik a
térségért, az emberek érdekeiért.
Mivel az itt élõknek a legfontosabb a
munkahely és a családok boldogulása, a
térség felzárkózása, ezért szeretne dol-
gozni, ehhez kéri a támogatást a szavazás
során is.

Összeállította: Hargitai Kiss Virág

Forrás: www.szabadkaitamas.hu

Gráf József agrárminiszter és dr. Sza-
badkai Tamás, az MSZP országgyû-

lési képviselõjelöltje együtt köszöntötte a
nõket a sárbogárdi mûvelõdési központ-
ban kedden este, az MSZP helyi szerve-
zete által rendezett mûsoros esten. Ezt
megelõzõen a Nyárfás étteremben foly-
tatott eszmecserét a miniszter helyi és
környékbeli gazdálkodókkal.
A mûvelõdési központban rendezett mû-
soros nõnapi esten elsõként Ferencz
Kornél köszöntötte a jelenlévõket, majd
az Ikarus néptánc együttes kísérõzeneka-
ra és két táncosa lépett színpadra.
Ezt követõen dr. Szabadkai Tamás kö-
szöntötte a közönséget. Gráf József rövid
beszédét családi vonatkozásokkal kezd-
te, majd szólt arról, hogy meggyõzõdése:
van jövõje a magyar mezõgazdaságnak. A
magyar gazdák nagy szakértelmüknek
köszönhetõen simán megverik az euró-
pai uniós gazdákat. A vidékfejlesztési és
agrártámogatás különválik 2007-tõl, mi-
által soha nem látott nagyságrendû pén-
zek jönnek majd ide. Azért kell dolgozni-
uk mindannyiuknak, hogy jobb legyen.

Sokat kell fordítani a nevelési, oktatási
rendszerre, a lakáskörülményekre, jöve-
delmekre is.
Dr. Szabadkai Tamás szlogenjét idézte:
„Családjaink jövõje a sikeres Mezõföld”
majd hozzátette:
— E terület fejlõdése hozzá tud járulni
ahhoz, hogy az itteni emberek is sikere-
sebbek lehessenek. A család középpont-
jában a nõk állnak. Ha nem is tudja meg-

fejteni a nõi lélek titkát, tiszteli és szereti
a nõket. Engedjék meg, hogy virággal
kedveskedjen Gráf Józseffel együtt
minden jelenlévõ nõnek e napon.

Elsõként édesanyjának adott át egy piros
szegfût.

Ezután Kovács Kati, majd Balázs Pali
léptek színpadra.

Hargitai Kiss Virág

SZEGFÛS KÖSZÖNTÉSSZEGFÛS KÖSZÖNTÉS
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TANTÁRGYI BEMUTATÓ
A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
nyolcosztályos diákjai szombaton dél-
elõtt tartották hagyományos tantárgyi
bemutatójukat a mûvelõdési központ-
ban. Az elõcsarnokban kiállítás fogadta
az érdeklõdõket a gyerekek rajzaiból,
kézmûves munkáiból. A színpadon a
testneveléstõl a magyar irodalomig
szinte minden tárgyból láthattunk egy
kis ízelítõt.

Hargitai Kiss Virág

Belga vendég
Sárbogárdon

Március 13-án Rodrigo DOS SAN-
TOS A. GARCIA, Belgium Vallon
régiójának gazdasági és kereskedelmi
attaséja lesz a vendége Sárbogárdnak.
A kapcsolat Némethné Müller Viktó-
ria francia nyelvtanár segítségével jött
létre.
Az attasé 10 órakor Juhász János pol-
gármesterrel, illetve Sipos Évával, a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara fõtitkárával találkozik a pol-
gármesteri hivatalban. Ezt követõen a
KeyTec helyi gyáregységénél tesz lá-
togatást. Majd a hivatalos ebéd után,
14 órakor, a gimnázium diákjaival ta-
lálkozik, hogy kötetlen diskurzus
keretében a francia nyelv tanulásának
elõnyeirõl beszéljen.
A gimnáziumban folytatott beszélge-
tésre szeretettel várják a szervezõk a
franciául tudó érdeklõdõket is.

Hargitai Kiss Virág

SZAKÁCS EMESE
Emese Erdélybõl jött Magyarországra.
Szakács Jancsi vette feleségül. Sárbogár-
don, a Kisfaludy utcában laknak. Emese
magával hozta Erdélybõl az ottani asszo-
nyok népi hímzõ kultúráját. Kalocsán be-
iratkozott 2003-ban a békéscsabai kézmû-
ves szakiskola kézi- és gépi hímzés kihe-
lyezett tagozatára. Ezt 2005-ben sikere-
sen elvégezte. Ebben az iskolában megis-

merte a magyar tájak teljes népi hímzõ for-
makincsét. Ezekbõl látható kiállítása most
a városi könyvtárban. A tárlókban látha-
tók mezõkövesdi, kalocsai, alföldi, dunán-
túli, erdélyi, felvidéki hímzések és néhány
szép gépi hímzés is.
Az Emesével folytatott beszélgetésben
megtudtam, hogy igazából a gépi hímzés
miatt végezte el a tanfolyamot. A bizonyít-
vány ugyanis kellett ahhoz, hogy a közben

megvásárolt 12 fejes számítógép-
pel vezérelt gépi hímzõ masinára
vállalkozóként munkát vállalhas-
son.
A hatalmas gépmonstrum szinte
teljes egészében elfoglalja a papa
házát, ahova úgy tudták csak beten-
ni, hogy az egyik falat kiverték. A
precíz gép hét színnel tud ruhákra
való hímzéseket készíteni igen jó
minõségben. Segíti neki a férje is,

amikor sok a munka. A gépet mûködés
közben is megtekinthettem. Pár perc alatt
elkészítette egy modern ruha feliratát.

A gépre van folyamatosan megrendelésük
egy nagy cégtõl, de a szabad kapacitásra
szívesen vállalja varrodáktól bármilyen ru-
hára való gépi hímzés elkészítését rövid
határidõvel.

Hargitai Lajos

KIÁLLÍTÁS
A Madarász József Városi

Könyvtárban

„Magyar népi hímzés
és mintakincs”

címmel kiállítást nyílt
Szakács Emese munkáiból.

A kiállítás megtekinthetõ
2006. március 7-tõl.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!



Bogárd és Vidéke 2006. március 9. KÖZÖSSÉG 7

KÁLOZI
POLGÁRÕRÖK

Hét végén ünnepi polgárõrgyûlést rendeztek megalakulásuk
ötéves évfordulója alkalmából a kálozi polgárõrök. Ezen részt
vett Weisengruber Imre polgármester, Cseh István, a Megyei
Polgárõr Szövetség elnöke, Márton Zoltán megyei titkár, dr.
Horváth Zoltán, Sárbogárd rendõrkapitánya, aki egyúttal be-
mutatta leendõ utódját, Lasancz Zoltán alezredest is. Gratulált
Herczeg Józsefnek, a kálozi polgárõrség elnökének kitünteté-
séhez, a polgárõr érdemérem ezüst fokozatához, amelyet a kö-
zelmúltban vehetett át. Dr. Horváth Zoltán köszöntõjében elis-
meréssel szólt a polgárõrök munkájáról. Bár olykor keményen
vitatkoznak, de valójában azok az eredmények az igazán fonto-
sak, amiket a közös munkának köszönhetõen elérnek, hogy je-
lentõsen csökkent a bûncselekmények száma. A kálozi polgár-

õrök kaptak egy újabb autót a járõrmunkához a megyei rendõr-
fõkapitányságtól.
Weisengruber Imre hozzászólásában elmondta, hogy az önkor-
mányzat támogatja a polgárõrség munkáját anyagiakkal és
egyéb módon is.
Herczeg József beszámolójában elmondta, céljuk az, hogy lehe-
tõleg minél szélesebb kör segítse a polgárõrséget. Jelszavuk:
„Önként, együtt, egymásért!” Ez feliratként rákerül a járõrko-
csikra is. Hiányolta, hogy az összejövetelre nem jöttek el a helyi
rendõrök.
A kálozi polgárõrség létszáma jelentõs. Jelenleg 65-en vannak,
ebben a létszámban van egy 7 fõs asszonycsapat is. Õk nem vesz-
nek részt éjszakai járõrözésben. Nappal az iskola, óvoda körül
teljesítenek szolgálatot, szervezik a figyelõ SZEM-mozgalmat
és a családon belüli erõszak ellen próbálnak tenni minél többet.
Az ünnepségen az alapító tagoknak, 43 polgárõrnek adott át
emléklapot Cseh István megyei elnök.
Az ünnepség után közös vacsorán vettek részt a polgárõrök és
vendégeik.

Hargitai Lajos

Hírek a sárszentmiklósi iskolából
A Sárszentmiklósi Általános Iskola tornaterme az elmúlt he-
tekben két szép kulturális rendezvénynek adott otthont.
Az iskolabál nyitó elõadását február utolsó szombatján nagy ér-
deklõdés mellett rendezték meg, amelyen az iskola kulturális
csoportjai léptek fel.
Filharmóniai ifjúsági hangverseny volt március 2-án. A két
koncert vendége Pest Megye Szimfonikus Zenekara volt. A ze-
nészek Noseda Tibor vezényletével „Zenei tréfák”-at adtak
elõ. A gyerekek, miközben a Beethoven, Rossini, Haydn, Mo-
zart mûvek egy-egy tételét hallgatták, „élõben” figyelhették
meg a szimfonikus zenekar különbözõ hangszereit, ismerked-
hettek a szimfonikus zenekari hangzással.

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Sárszentmiklósi Ál-
talános Iskoláért szervezett jótékonysági bálra az idén újra,

vagy éppen elõször jöttek el. Több mint 300-an voltunk, a mû-
sort megnézték, tanítványainknak, vendégfellépõinknek tap-
soltak, tombolatárgyakkal, süteménnyel, tortával, adományok-
kal, munkával járultak hozzá az est sikeréhez.
Köszönjük az iskolai szülõi munkaközösség lelkes tagjainak
szervezõmunkáját, az eredményes tombolaárusítást, a részvé-
telt a rakodásban, a „bálterem” berendezésében. Köszönjük az
iskola pedagógusainak, dolgozóinak, tanulóinak, hogy
tizenharmadszorra — talán még az elõzõeknél is — szebb, s
hasznosabb (830 ezer forintos bevétellel) rendezvény lehetett a
február 25-ei ISKOLABÁL!

Az iskola vezetõsége
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Erdõ mellett nem jó lakni
Ismeretlent tettes január 17. és február
14. közötti idõben egy szabadegyházai er-
dõrészletbõl 140 db akácfát tulajdonított
el. A lopással okozott kár 156.800 Ft.
Sz. A., B. F.-né, Sz. A., F. M. T., Zs. S. Z.
sárbogárdi lakosok február 14-én, 11.00
óra körüli idõben Z. L.-né sárbogárdi la-
kos Sárbogárd határában található erdõ-
területérõl fát kíséreltek meg eltulajdo-
nítani, azonban a rendõrjárõr tetten érte
õket elkövetés közben.
S. J. sárosdi lakos február 11-én, a délutá-
ni órákban egy Sárosd külterületén talál-
ható erdõrészbõl társával együtt tûzifát
kísérelt meg eltulajdonítani kb. 16.000 Ft
értékben, de közben megzavarták õket,
ezért a helyszínrõl elmenekültek.

Szélhámos faárusok
F. J.-né sáregresi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettesek ellen, akik február
20-án faárusítás miatt megjelentek laká-
sán. Miután kifizette a vételárat, az egyik
elkövetõ elterelte a figyelmét, míg társa
bejutott a lakásba további pénzt keresve,
sikertelenül. Majd ezután egy ismeretlen
tartalmú nyilatkozatot írattak alá vele.
Ismeretlen tettes január 29-én az Ama-
deus étteremben L. N. sárbogárdi lakos
táskájából kivette annak pénztárcáját a
benne lévõ iratokkal.
Ismeretlen tettes január 13-a, 8.00 óra és
január 16-a, 16.00 óra közötti idõben Sár-
bogárd—Kislók külterületén több el-
pusztult baromfitetemet rejtett el, ezzel
környezetkárosítást követett el, ami bûn-
cselekménynek számít.

Elaludt a volánnál
V. R. tamási lakos február 18-án, 8.30
órakor közlekedett Suzuki Swift személy-
gépkocsival Cece felõl Simontornya irá-
nyába, amikor is egy pillanatra elaludt,
melynek következtében áttért a menet-

iránya szerinti bal oldalra, és ott nekiüt-
között a vele szemben szabályosan közle-
kedõ L. G. gyönki lakos által vezetett Pe-
ugeot személygépkocsinak. A baleset kö-
vetkeztében a Peugeot jobbra letért az
útról és az út melletti szántóföldre haj-
tott. V. R. a helyszínrõl megállás nélkül
eltávozott. A baleset során személyi sérü-
lés nem történt.
H. J. sárosdi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki február 21-ére vir-
radóra a lakása udvarán álló céges kiste-
herautó nyitott platóján lévõ zárt ládáját
lakatlevágás módszerével feltörte és ab-
ból kisgépeket (Makita flex, gyorsvágó,
ütvefúró) tulajdonított el. Lopási kár kb.
100.000 Ft, rongálási kár kb. 3.000 Ft.

Ellopták
a temetõi harangot

Ismeretlen tettes február 21-ére virradó-
ra a pusztaegresi temetõben lévõ halot-
tasház elõtti harangot a tartóoszlopról le-
szerelés módszerével eltulajdonította.
Okozott kár kb. 200.000 Ft.
S. F.-né cecei lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki február 19-ére vir-
radóra Petõfi u. 6. sz. alatti lakóházuk
melléképületébe hamis vagy álkulcs
használatával bement és eltulajdonította
a 4 db MIM alumínium felnit nyári gu-
mikkal. Okozott kár kb. 166.000 Ft.

Mindent vittek,
ami mozdítható

Sz.-né Cs. M. sárbogárdi lakos feljelen-
tést tett ismeretlen tettes ellen, aki febru-
ár 18-ára virradóra — míg kórházban volt
— ablakbenyomás módszerével bement
sárbogárdi lakóházába és eltulajdonítot-
ta Videoton színes tévéjét és Sagem mo-

biltelefonját, mellyel kb. 18.000 Ft kára
keletkezett.
K. L. L. sárbogárdi nyugdíjas feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki február
22-ére virradóra családi háza udvarára
bement és az ott található füstölõrõl a la-
katot lefeszítette, abból 3 db füstölt son-
kát tulajdonított el 60.000 Ft értékben. U.
A. L. sárbogárdi nyugdíjas szintén felje-
lentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
február 22-ére virradóra a családi háza
udvarán lévõ melléképületének ajtaját
befeszítette és onnan Stihl motoros fû-
részt, Stark benzines fûnyírót tulajdoní-
tott el 200.000 Ft értékben. Továbbá R. F.
sárbogárdi lakos is feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki február 22-ére vir-
radóra családi háza udvarára bement, az
ott lévõ melléképület lakatját lefeszítette
és különféle szerszámgépeket (aggregá-
tor, bõrtáskában fúrószárak, 3 db
franciakulcs, 2 db akkumulátoros fúró-
gép, Black & Decker szerszámos doboz)
tulajdonított el. Lopási kár kb. 100.000
Ft.
H. W. bécsi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki február 19-e és
24-e közötti idõben felsõkörtvélyesi in-
gatlanába ajtóbetörés módszerével beha-
tolt és a hálószoba polcán tartott doboz-
ból fémpénzeket, valamint több karton
Memphis cigarettát tulajdonított el. Lo-
pási kár kb. 50.000 Ft, míg rongálással kb.
200.000 Ft kára keletkezett.
Ismeretlen gépjármûvezetõ február 25-
én, 9.47 órakor Szabadegyháza külterüle-
tén elhelyezkedõ közút—vasút kereszte-
zõdésben a csapórudat letörte, majd
megállás nélkül továbbhajtott.

Ittas vezetõket igazoltattak
K. G. sárkeresztúri lakos február 17-én
Sárkeresztúr belterületén igazoltatás alá
vonták. Ennek során ittassága miatt vér-
vételre került sor, melynek eredménye
még nem érkezett meg.
Sz. F. sáregresi lakos február 24-én
Enying belterületén közlekedett Trans-
porter tehergépkocsival. Igazoltatás alá
vonták, mely során megállapították, hogy
ittas, ezért vérvételre került sor, melynek
eredménye még nem érkezett meg.
A Magyar Közútkezelõ Kht. sérelmére
ismeretlen tettes a Sárbogárd, Magyar u.
végén lévõ sávos terelõtáblákat tulajdo-
nított el oszlopkihúzás módszerével.
Ismeretlen tettes február 24-e és 27-e kö-
zötti idõben K. V. sárbogárdi lakos úgy-
nevezett Öregipari szõlõkben lévõ prés-
háza ajtajának zárját felfeszítette, eltulaj-
donítás nem történt. Rongálási kár kb.
1.500 Ft.

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A Sárbogárdon lakó 45-65 év közötti asszonyok 2006 februárjában névre szóló

meghívót kapnak mammográfiás szûrõvizsgálatra.

A vizsgálat ideje: 2006. február 15-tõl.

A vizsgálat helye: telepített szûrõbusz, Sárbogárd.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,
vegyen részt Ön is

a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat ingyenes.

Információ kérhetõ telefonon
a 06 (22) 333 400-as számon.

A lehetõség adott! Éljünk vele!
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A jó munkához…!

Ki ne ismerné azt a régi közmondásun-
kat, mely így szól: „A jó munkához idõ
kell”. Én kiegészíteném ezt még a követ-
kezõkkel: „jó eszköz” is kell.
Nálunk, a Mészöly Géza Általános Isko-
lában, az informatika teremben az elmúlt
években „jó munka” folyt, melyet a 8.
osztályosok ECDL-vizsgákon való sike-
res szereplése bizonyított! Sajnos a „jó
eszközt” nélkülöznünk kellett, és aho-
gyan az évek múltak, egyre jobban lát-
szott az, hogy már nem elég a szorgalom
és a lelkesedés — kellenek a „jó eszkö-
zök”!
A 2005-ös év decemberében az informa-
tikai eszközbeszerzés normatív kereté-
nek felhasználásával sikerült iskolánk-
nak a mai kor és a mai gyerekek igényei-
nek megfelelõ számítógépeket (összesen
14 db-ot) beszerezni. Nagy volt az öröm,
melyet egy tanulónk a következõ mon-
dattal fejezett ki: „Csaba bácsi, ezek a gé-
pek most olyan gyorsak, mint mi va-

gyunk”. Az örömbe azonban üröm is ve-
gyült, a régi nyolcéves, 14’-os monitoro-
kat nem sikerült kicserélnünk! Tartottam
attól, hogy az új számítógépek által
támasztott követelményeket ezek a
monitorok csak ideig-óráig bírják.
A 2006. február 18-án megrendezett —
iskolánkban már hagyományokkal ren-
delkezõ — alapítványi bál bevételének
egy részébõl sikerült megoldani 14 db,
17’-os monitor beszerzését! Az élményt
és a látványt, melyet a monitorok képe je-
lentett a diákok számára, így tudnám ki-
fejezni: „színesebb, egészségesebb és
tágasabb lett a világ”.
Teljesült a régóta várt álom, melyre éve-
ket vártunk: a Mészöly Géza Általános
Iskolának újra a kor, az oktatás és a gye-
rekek igényeinek megfelelõ számítógé-
pes parkja van!
Köszönjük mindazoknak, akik segítet-
tek!

Számítástechnika-tanárok

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 2006. március 10-én (pénte-
ken), 9.00 órakor ülést tart, melyre meghí-
vom. Az ülés helye: Sárbogárd Város Polgár-
mesteri Hivatalának díszterme, 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.

Napirend
1. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági
helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett in-
tézkedésekrõl.
2. Sportegyesületek beszámolója mûködé-
sükrõl, személyi és tárgyi feltételeikrõl.
3. Az önkormányzat közmûvelõdési feladatai-
ról szóló 1/2000. (II.14.) Ktr. számú rendelet
módosítása.
4. Sárszentmiklósi ÁMK alapító okiratának
módosítása.
5. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támoga-
tás igénylése.
6. A 2005. évi költségvetésrõl szóló 1/2005.
(II.14.) Ktr. számú rendelet módosítása.
7. A helyi képviselõk, bizottsági tagok tiszte-
letdíjáról, költségtérítésérõl és mûködési fel-
tételek biztosításáról szóló 35/1998. (XI.30.)
Ktr. számú rendelet módosítása.
8. Az egyes szociális ellátásokról szóló
42/2002. (XII.17.) Ktr. számú rendelet módo-
sítása.
9. A lakások és helyiségek bérletérõl és elide-
genítésérõl szóló rendelet alkotása.
10. A bölcsõde és az oktatási-nevelési intéz-
mények térítési díjainak felülvizsgálata.
11. Nyári szünidõben ügyeletes óvoda kijelö-
lése.
12. Útfelújítási és karbantartási munkák
ütemtervének elkészítése.
13. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
14. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
15. Sportcélú támogatásra pályázat kiírása.
16. Helyi járatú autóbuszvonal menetrendvál-
tozás.
17. Heti 2002. Buszközlekedési Szolgáltató
Kft. közterület használati díj módosítási kérel-
me.
18. Vételi ajánlat a 0605/36 hrsz-ú ingatlanra.
19. Közmunkaprogramhoz kapcsolódó több-
funkciós kisgép vásárlásához önerõ biztosítá-
sa.
20. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
21. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.
22. Bejelentések — interpellációk.

Zárt ülés
1. Választási szervek tagjainak megválasztá-
sa.
2. Az „Év polgárõre” kitüntetés 2006. évi ado-
mányozása.
3. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
4. Fellebbezések.
5. Bejelentések.

Juhász János polgármester

1%
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapít-
vány kuratóriuma kéri, hogy adójuk
1%-ával támogassák tevékenységét.
Célunk a sárbogárdi református temp-
lom és parókia felújítása.
Adományukkal rendelkezés alapján a
Sárbogárdi Református Idõsek Ott-
hona mûködésének segítéséhez is hoz-
zájárulhatnak.

Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata

Alapítvány, Sárbogárd.
További munkájukra áldást kérve a
felajánlásukat köszönjük!

Kedves
Támogatóink!

Szeretnénk Önöknek megköszönni,
hogy 2005-ben személyi jövedelem-
adójuk 1%-át a Madarász József Vá-
rosi Könyvtár számára ajánlották fel.
Ebbõl az összegbõl a folyosóra szõnye-
get, lábtörlõket és az irodába szek-
rényt tudtunk vásárolni.
Kérjük, hogy 2006-ban is támogassa-
nak bennünket. Az Önök által felaján-
lott 1%-ból befolyó összeget a könyv-
tárban megkezdett számítástechnikai
fejlesztésre kívánjuk fordítani.

Adószámunk: 16696527-1-07.
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
Old Boys—Haladás 4-0 (1-0)

Vezette: Fekete László. Old Boys: ifj.
Porkoláb, Vasi, Kovács, Soós I., Tóth.
Csere: Huszár, Szakács. Haladás: Géczi,
Szántó Zs., Szalai, Berzeviczy, Szántó K.
Csere: Balogh, Hollósi, Kiss, Tóth, Var-
ga.
Többet támadott az elsõ félidõben a Ha-
ladás. A gólt mégis õk kapták egy kontra
után. A második félidõ a rutin diadala
volt, melyet az Old Boys mutatott be.
Góllövõk: Huszár (3), Tóth.

Enying—Devils 5-0
Második alkalommal nem állt ki a Devils.
Ezért a mérkõzés eredményét 5-0 arány-
nyal az Enying kapta. A XI/2. p. értelmé-
ben -3 ponttal is sújtja a szervezõbizott-
ság a Devils csapatát. Hol voltatok?
Danicsek, Dravecz, Kovács, Téglás.

Twister—Flamengó 3-7 (2-6)
Vezette: Fekete L. Twister: Bajer, Mol-
nár, Balogh, Szabó L., Papp. Csere: Bog-
nár, Katona, Szabó Gy. Flamengó: Lek-
ner, Tóth, Berta, Lakatos, Verbóczki.
Csere: Banda, Killer.
Támadólag lépett fel a Twister, de a
Flamengó rugdalta a gólokat, iskolajáté-
kot mutatott be. Verbóczkit nem tudták
tartani. Az elsõ félidei elõny a végére is
megmaradt. Góllövõk: Szabó Gy., Papp,
Katona, illetve Verbóczki (4), Banda (2),
Lakatos.

B. B. Truck SE—Pusztaegres
0-0 (0-0)

Vezette: Fekete L. B. B. Truck: Csendes,
Dobrovotzki, Bognár, Balázs, Simon.
Csere: Kovács. Pusztaegres: Holcz, Batá-
ri, Schmidt, Varjas, Kurgya. Csere: Bos-
nyák, Magyar, Tóth, Õri Cs.
Az alsóház végén tartózkodó csapatok
bemutatott játéka alapján igazságos
eredmény született.

Vidámfiúk—Taki Team
1-8 (0-4)

Vezette: Szakács I. Vidámfiúk: Huszti L.,
Oláh, Huszti N., Horváth, Keresztyén.
Csere: Huszti J., Kovács. Taki Team: Laj-
tos, Király, Rohonczi M., Geiger, Rohon-
czi G. Csere: Kocsis.
Feleslegesen futott ki a Vidámfiúk kapu-
sa, így az elsõ percben megszerezte a ve-
zetést a Taki Team. Mivel nem volt egyet-
értés a Vidámfiúk között, sok hibával ját-
szottak, meggyõzõ lett a fölény, és ha
pontosabban céloznak, akkor a gólkü-
lönbség nagyobb arányú lehetett volna. A
mérkõzés vége felé Oláhban felszaladt a
pumpa, és ütésért végleg kiállításra ke-
rült. Fiúk! A vereséget is el kell tudni vi-
selni. Kiállítás: Oláh végleg. (A soron kö-
vetkezõ mérkõzésen nem játszhat.)
Góllövõk: Horváth, illetve Rohonczi G.
(2), Geiger (4), Király, Oláh (öngól).

Toledo 2005 —Légió 2000
1-0 (0-0)

Vezette: Szakács I. Toledo: Horváth I.,
Csuti T., Bodoki, Barabás R., Soós II.
Csere: Barabás B., Horváth Zs., Kiss A.,
Kiss L., Csuti J., Légió: Meggyes, Huszár,
Németh, Csizmadia, Csuti Z. Csere: Hor-
váth, Szilágyi Cs., Szilágyi F.
A helyezések szempontjából sorsdöntõ
volt a mérkõzés. Felváltva kerültek ve-
szélybe a kapuk, végül egy szerencsés gól-
lal a Toledo begyûjtötte a három pontot,
így megerõsítette harmadik helyét.
Góllövõk: Kiss A.

DKS—Vasutas 6-3 (4-1)
Vezette: Fekete L. DKS: Suplicz, Kele-
men, Oszvald, Mondovics, Domján. Cse-
re: Kassai, Somogyvári. Vasutas: Guszej-
nov, Bozsoki, Rozgonyi, Fövenyi, Flõgl.
Két ellentétes félidõt produkáltak a csa-
patok. Ehhez kellett a DKS második fél-
idei felületes játéka. A helyezések szem-
pontjából a Vasutasnak volt veszíteni va-
lója. Ez be is jött. Góllövõk: Oszvald,
Somogyvári, Kassai (2), Kelemen, Dom-
ján, illetve Flõgl (2), Bozsoki.

Memphis Plusz—Extrém
3-2 (2-2)

Vezette: Fekete L. Memphis: Boros,
Herczeg, Takács, Salga, Molnár. Csere:
Lóth, Roszkopf L., Tar, Zámbó. Extrém:
Vörös, Roszkopf J., Dévényi, Horváth
D., Juhász. Csere: Horváth T., Pálinkás.
Változatos, jó iramú mérkõzést vívott a
két csapat. Hamar vezetést szerzett az
Extrém. Büntetõhöz jutott a Memphis,
melyet értékesített is, sõt, emberelõny-
höz jutott, melyet kihasznált, átvette a ve-
zetést. Nem adta fel az Extrém, mert
egyenlített. A második félidõ elején egy
perc alatt két nagy helyzetet is kihagyott
az Extrém. Mint ilyenkor lenni szokott, a
Memphis kihasználta az adódó lehetõsé-
get és megnyerte a mérkõzést, ezzel nagy
lépést tett a bajnokság megnyeréséhez,
mely az utolsó fordulóban fog eldõlni a
Memphis—KIKE mérkõzésen. Az elsõ
mérkõzés eredménye 4-1 volt a Memphis
javára. A bajnoki cím sorsát eldöntõ mér-
kõzést Arany Tamás NB I-es játékvezetõ
dirigálja. Kiállítás: Pálinkás 2 perc. Gól-
lövõk: Salga (2), Takács, illetve Horváth
D., Dévényi.

OMV—Krencz Nagyker
2-7 (0-3)

Vezette: dr. Tihanyi L. OMV: Gyõri, Ha-
lasi, Zsebõk, Killer, Gráczer. Csere:
Domján, Sinka. Krencz: Pálinkás, Simon,
Ragyamóczki, Somogyi, Kõvágó. Csere:
Halász, Krencz, Vámosi.
Ez volt az a mérkõzés, melyen az esélye-
sebb csapat belehalt a szépségbe. Mélyen
tudása alatt játszott, így nem is meglepe-

tés a Krencz-csapat gyõzelme, mert na-
gyon jól játszottak. Az utolsó forduló
eredményétõl függetlenül a negyedik,
megtisztelõ helyen végeztek. Góllövõk:
Halasi, Domján, illetve Somogyi (3),
Ragyamóczki (2), Kõvágó, Vámosi.

Arsenal—Magnum 4-8 (2-2)
Vezette: dr. Tihanyi L. Arsenal: Haray,
Derecskei, Veres G., Veres P., Lukács.
Csere: Érsek, Kiss, Máté K. Magnum:
Györök, Vinklmann, Mádi, Lakatos, Bor.
Csere: Csendes, Csõgör, Máté Sz.,
Mihalkó.
Úgy indult a mérkõzés, hogy húsz másod-
perc alatt két kapufát lõtt az Arsenal, míg
a Magnum kétgólos elõnyre tett szert.
Nem adta fel az Arsenal, egyenlített. A
második félidõben a Magnum kapott láb-
ra, átvette a vezetést, melyet további gó-
lokkal toldott meg. A biztos vezetés tuda-
tában visszavettek az iramból és szépített
az Arsenal. Góllövõk: Máté K., Veres P.,
Lukács, Érsek, illetve Vinklmann (2),
Bor (5), Csendes.

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Memphis Plusz 14 3 2 73-34 45
2. Sárkeresztúr KIKE 14 2 3 93-52 44
3. OMV 13 1 5 102-55 40
4. Krencz Nagyker 11 5 4 72-48 38
5. Extrém 10 4 5 69-51 34
6. Flamengó 7 4 8 59-68 25
7. Magnum 8 1 10 63-68 25
8. Taki Team 7 2 10 64-52 23
9. Arsenal 4 2 13 37-54 14
10. Vidámfiúk 2 2 15 48-125 8
11. Twister 1 2 16 33-87 5

Góllövõlista állása:
I. Bor József 33 gól, II-III. Sütõ Zoltán,
Geiger Zoltán 31-31 gól.

Fair bútor-csoport
1. Enying 19 - - 165-23 57
2. DKS 15 1 3 99-50 46
3. Toledo 2005 12 1 6 88-64 37
4. Légió-Fair Kft. 11 - 8 86-31 33
5. Miklós-Cece Öf. 11 - 8 92-43 33
6. Haladás 10 1 8 65-52 31
7. Vasutas 10 - 9 91-69 30
8. Old Boys 8 1 10 76-100 25
9. B. B. Truck SE 3 2 14 25-120 11
10. Pusztaegresi Fiúk 1 2 17 19-125 5
11. Devils 1 - 18 16-158 -3

Góllövõlista állása:
I. Vass Ferenc 42 gól; II. Vas Tamás 38
gól; III. Huszár Lajos 34 gól.
Azonos pontszám esetén az egymás elle-
ni eredmény dönt.
Devils csapat 2x ki nem állás miatt -6 pont
levonva.

— G. F. —
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A változások reményében
Tisztelt Mezõföldiek, kedves Barátaim!
Vannak manapság furcsa jelenségek.
Vannak furcsa kampányszórólapok,
melyekben mindenért a Fideszt okolják.
Úgy gondolom, hogy mindazok, akik
tiszta fejjel, tiszta szívvel hiszünk a de-
mokráciában, tudhatjuk, hogy ez csu-
pán boszorkányüldözés! Mi történt itt
például az elmúlt hónapokban, évek-
ben? Miért kell állandóan Orbán Viktor
nevét gyalázkodva fél oldalon keresztül
egyes sajtótermékekben több alkalom-
mal leírni? Ennyire félnek volt és bizo-
nyára leendõ miniszterelnökünktõl?

A változástól félnek?
Nyolc esztendõvel ezelõtt mi, a polgári
oldal képviselõi elkezdtünk egy olyan
munkát, ami igazságot szolgáltatott vol-
na minden vidéki ember számára. Meg-
kezdtük a külsõ üzletrészesek szövetke-
zeti üzletrészeinek felvásárlását annak
érdekében, hogy a vidéken mezõgazda-
ságból élõ emberek ne függjenek külsõ
hatásoktól, és végre kapják meg jogos,
õsi jussukat. Ezt a feladatot nem tudtuk
végigvinni, de nyugodtan, jó lelkiisme-
rettel fogadtuk el a többség akaratát, a
szocialista-szabaddemokrata kormány
2002-es megalakulásakor annak tudatá-
ban, hogy önök számára ennek a folya-
matnak befejezését ígérték.

Emlékezzenek vissza, hogy a szocialis-
ták – Medgyessy Péter, Hiller István,
Lendvai Ildikó és még sorolhatnánk –
azt ígérték Önöknek; hogy a szövetkeze-
ti üzletrészek felvásárlását befejezik.
Ennek ellenére három éven keresztül
képviselõtársaim országgyûlési határo-
zati javaslatát a szocialista-szabadde-
mokrata többség rendre minden egyes
parlamenti ülésnapon elutasította. Az
önök kérésére feltett kérdéseimre, inter-
pellációimra rendre elutasító választ
kaptam. Ennek eredményeképpen nem
kaphatták meg a cecei, a nagylóki, a kis-
lángi téesz üzletrészesei jogos jussukat
annak ellenére, hogy jómagam és az
összes frakciótársam mindent megtett
az Önök érdekében.

Kell, hogy végre mindenki megkaphassa
jogos jussát. Jómagam ezért küzdöttem
képviselõként, agrár-szakpolitikusként
négy éven keresztül a parlamentben,
hogy végre helyére kerülhessenek a dol-
gok. Sajnos az ország kormánya nem

egészen ezt akarta. Ha a választásokon
bizalmat szavaznak nekünk, akkor befe-
jezhetjük az, amit egykor elkezdtünk.

A kampányról
Arról igazán nem tehetünk, hogy van né-
hány ember, aki szeret írni, aki szeret
meghamisított fényképet készíteni és
szeret bûnbakot keresni azért, hogy ez-
zel lejárassa ellenzékét és elterelje az
Önök figyelmét a fontosabb dolgokról.
Miért mindig a Fidesz, annak politiku-
sai, szakpolitikusai, képviselõi, támoga-
tói e támadások célpontjai? Szinte bete-
gesnek tûnik, hogy mindenért, minden
vélt sérelemért a szocialisták a Fideszt
teszik felelõssé.
Itt van például ez a mostani kampány.
Minden eszközzel provokálni akarnak
bennünket, hogy ugorjunk bele egy dur-
va kampányba. Kijelentem, hogy a Fi-
desz senkinek a plakátját nem tépte le,
és nem is fogja letépni! Senkinek a pla-
kátját nem fogja lefesteni és eddig sem
festette le. Ne veszítsük szem elõl, hogy
az MSZP-nek nem egyetlen vetélytársa
van a 2006-os parlamenti választási
kampányban (szerencsére!). Lehet,
hogy már csak ezért sem szerencsés a Fi-
deszben bûnbakot keresni. Lehet, hogy
akik ezt teszik, nem jó úton járnak. Pél-
dául ugyan kik lehettek azok a
mezõkomáromiak számára ismeretle-
nek, akik egy-két óra leforgása alatt a Fi-
desz összes plakátját letépkedték a falu-
ban? Sõt, aki ezt észrevette, azt meg is fe-
nyegették.

Nagy tisztelettel kérek mindenkit, hogy
kampány szempontjából olyan jól hang-
zó, de egyébként alaptalan vádaskodá-
soktól tartsák távol magukat! Meggyõ-
zõdésem, hogy többségében olyan or-
szágban szeretnénk élni, ahol nem csak
jog, hanem igazság van. Olyan országban
szeretnénk élni, ahol nem kitalált sérel-
mek, mesterséges hisztéria irányítja az
emberek gondolkodásmódját.

Közös érdekünk, hogy Magyarország-
nak olyan kormánya legyen, amelyik érzi
és érti az emberek mindennapi problé-
máját. Meggyõzõdésem, hogy Magyar-
országnak nem luxusprofitra törekvõ
milliárdos kormányra van szüksége, ha-
nem olyanra, melynek tagjai tudják,
hogy milyen problémákkal kell például
itt, Fejér megye déli térségében szembe-
nézni.

Most, mikor ezeket a sorokat írom, ép-
pen egy olyan nap végén vagyunk, me-
lyen a parlament rendkívüli ülését a szo-
cialista politikusok bojkottálták, pedig
sok mindent szerettük volna elérni. Pél-
dául azt, hogy a kampánytól függetlenül,
az országgyûlés döntse el, hogy a lakás-
építés és felújítás költségei milyen mér-
tékben adózzanak. Azt, hogy a nyugdíja-
sok nyugdíjemelésének mértéke az elkö-
vetkezendõ években milyen ütemben
emelkedjen. Tudom és hiszem, hogy
ezek fontos kérdések. Sajnálom, hogy a
március 8-i parlamenti ülés eredményte-
len lett.

Továbbra is elkötelezettje vagyok annak,
hogy nyugdíjasaink kellõ jövedelem mel-
lett élhessenek meg boldog és szép élet-
kort. Elkötelezettje vagyok annak, hogy
Magyarországon a lehetõ legtöbb ember
saját tulajdonban levõ, korszerû lakás-
ban, családi házban élje le életét. To-
vábbra is elkötelezettje vagyok annak,
hogy ne kényszerítsük be az embereket
bérlakásokba. Mindenki saját lakóhelye
környezetében találhasson magának
megfelelõ munkahelyet, fiataljainknak
ne kelljen elfogadni Gyurcsány Ferenc
javaslatát, miszerint menjenek külföldre
dolgozni. Meggyõzõdésem szerint ma-
radjanak itthon, kapjanak munkájukért
megfelelõ jövedelmet.

Építsük együtt szebb jövõnket, a számunk-
ra oly fontos Mezõföldet, Magyarországot,
a köztársaságot!

Lengyel Zoltán



Bogárd és Vidéke 2006. március 9. SPORT 11

Az országos döntõ
kapujában

A mezõszilasi Németh László Általános Iskola legfiatalabb lánycsapata az
Országos gyermekbajnokság régiódöntõjének I. fordulójában bravúros sze-
repléssel lepte meg a közönséget, s egy kicsit még a saját szakmai stábját is.
Na nem azzal, hogy legyõzte a veszprémi és a tapolcai csapatot, hanem az-
zal, hogy a korosztályában meghatározó — egy évvel korábban ellenünk10
gól felett nyerõ — dorogi csapatot is megverte. Nem volt hiábavaló az a sok
munka, amit elvégzett a csapat. Így az az ígéretes helyzet állt elõ, hogy a má-
sodik fordulóban a Cornexi és a Tatabánya csapata közül szerencsés
helyzetben elég csak az egyik csapatot megverni, s akkor az országos
döntõbe lehet jutni.
A csapat vezetése akkor sem lesz elkeseredve, ha ez nem sikerülne, hisz az
országos döntõ, mint cél, a következõ tanévre van kitûzve. Az eredmények
azt bizonyítják, hogy a csapat jól halad a tervek megvalósításának útján, s ha
fizikálisan utolérjük a korosztályunkat, akkor még eredményesebbek
leszünk.

A régiódöntõ I. fordulójának eredményei
Mezõszilas—Tapolca Kazinczy 20-5
Mezõszilas—Dorog Eötvös 12-10
Mezõszilas—Veszprém Deák 17-8

Felkészítõ: Zámbó Tibor
NLÁI

Nagysikerû nyílt nap a Suzuki Bartánál!
2006. március 4-én — a szakadó esõ elle-
nére is — több százan látogatták meg au-
tószalonunkat, és tesztvezetés keretében
próbálták ki legújabb modelljeinket. Mint
már a médiából megismerhették, új taggal
bõvült a „Suzuki-család”. Az új gépkocsi
neve: SX4, amely igazi családi és szabad-
idõautó. Megjelenésével új fejezet kezdõ-
dik a magyar gépkocsigyártásban, hiszen
ez az elsõ hazánkban gyártott, középkate-
góriás autó.
Március hónapban folyamatosan lehetõ-
ség nyílik a gépkocsi megismerésére, tesz-
telésére. A nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel március 18-án megismételjük nyílt
napunkat, amikor ismét kisorsolunk a
tesztvezetõk között 1 db DVD-lejátszót.
Március végén pedig az összes tesztvezetõ
között kisorsolunk egy SX4 hétvégét.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

/X/

Asztalitenisz hírek
Itt a tavasz, bár az idõjárás nem ezt mutatja, de aki
egy kicsit is követi a sporteseményeket, az észreve-
heti, hogy megkezdõdött az asztaliteniszezõk tava-
szi fordulója.
Az elsõ fordulóra március 3-án került sor, az ellen-
fél Bicske csapata volt.
A csapat az õszi, nyerõ felállásban kezdett, azaz a
Lovász Lajos—Dörögdi Gábor és ifj. Papp Lász-
ló—Papp László párosok. Mind a két páros hozta a
mérkõzését, és máris 2-0 volt az elõnye a sárbogár-
diaknak. Az egyéni mérkõzések már nem voltak
ennyire egyértelmûek, mert ifj. Papp László hiába
ette a szendvicseket, csak egy meccset tudott meg-
nyerni. Ámbár ezt annak is be lehet tudni, hogy két
hete nem tudott edzésre menni.
A másik fiatal versenyzõ, Dörögdi Gabi már jobb
eredményt ért el, mert két mérkõzésen tudott
nyerni. Ez kellene minden meccsen! Lovász Lajos
és Papp László három-három meccset nyert, és mi-
vel már az összesítésben vezetett Sárbogárd, lehe-
tõséget kapott a játékra Csizmadia János (Csizi) is,
aki két mérkõzést játszott. Ha röviden akarnám ér-
tékelni a játékot, akkor azt mondanám, hogy a ze-
nélés még jobban megy. De az utolsó mérkõzésen
nagy csatában maradt alul, 3-2-re kapott ki az
ellenfelétõl, így alakult ki a 11-7-es végeredmény.
Kezdésnek nem rossz, és reméljük, marad is ez a
remek forma a szezon végéig.
A következõ ellenfél március 17-én, 18-órakor, a
töbörzsöki csarnokban a Kodolányi csapata lesz,
akit eddig csak egyszer sikerült legyõzni, õsszel, és
bízunk benne, hogy nem egyszeri siker volt, hanem
hagyomány lesz belõle. Minden érdeklõdõt szere-
tettel várunk a mérkõzésre! Itt szeretnénk közzé-
tenni, hogy elkészült a klub honlapja. Az érdeklõ-
dõk a www.sak.lapja.hu oldalon tudnak bepillan-
tást nyerni a klub életébe, eredményeit itt nézhetik
meg.

SAK-vezetõség
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ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS?

Tûnõdés és gondolatgyûjtés 1848—49 évfordulója ürügyén
Újra tavasz készülõdik — legalábbis a
naptár szerint —, rosszkedvük telének el-
múlásához március tizenötödike példája
is erõt adhat. Azt a lelkesedést, melyet a
Márciusi Ifjak, a fiatal Magyarország
képviselõi mutattak, csak csodálattal
nézhetjük. Pedig a történelmi helyzet, a
megoldandó feladatok sokasága még
párhuzamba is vonható. 1848-ban egy
hosszú reformfolyamat eredményei ve-
zettek a polgári forradalmakhoz. Akkor
az európai politikai körülmények lehetõ-
séget adtak a reformoknál gyorsabb,
forradalmi változásokhoz. S ezzel a lehe-
tõséggel a XIX. század nagy magyarjai él-
tek is.
Kölcsey, Wesselényi, Deák, Kossuth,
Batthyányi, Széchenyi, Petõfi, Vasvári,
Jókai és a többi kiemelkedõ egyéniség
mind esendõ, érzõ ember volt, nem szo-
bor, ahogy késõbb sokszor beállították
õket. De nagyszerû egyéni képességeink
mellett volt valami, ami döntõnek bizo-
nyult: a morális tartás, az önérdekeken
felülemelkedõ tenni akarás a „honért”.
Talán a két körülmény különbsége az oka
mai rosszkedvû reformkorunknak. Egy-
részt nem elõzte meg egy hosszabb, átme-
neti idõszak a változások lehetõségét. A
középgeneráció is kezdett beletörõdni,
hogy olyan birodalom és rendszer szorí-
tásában kell leélnie az életét, amelyre ke-
vés a „puha diktatúra” kifejezés. S a re-
csegve-ropogva összedõlõ birodalom és
rendszer által felvert por sokáig lehetet-
lenné tette a tiszta látást. Nem szoktak
hozzá az emberek, hogy önállóan, alkotó
módon cselekedjenek, amikor a lehetõ-
ség pedig már adott volt. A másik különb-
ség a XIX. századhoz képest, hogy nem

állt rendelkezésre egy olyan nagyságren-
dû, morális tartású politikusréteg, aki az
irányítást kézbe vette volna. Miközben
sûrûn hivatkoztak a reformkor, a forra-
dalom nagyjaira, nemhogy képességek-
ben, de önzetlenségben, a honért való
tenni akarásban sem közelítették meg
õket. Az egyszerû országlakó pedig mire
feleszmélt, nem a jobbágyfelszabadítást
érte meg, mint XIX. századi honfitársai,
hanem a szinte jobbágyi terhek sokassá-
gát. Ezért rosszkedvû ez a mai forrada-
lom. A rendszerváltás igényének elsõ je-
lei nem véletlenül a márciusi ünnepsége-
ken jelentkeztek a nyolcvanas években.
Az összefüggés — a szabadság és függet-
lenség, a haladás sürgetõ szükségszerûsé-
ge — adott volt, s a vasfüggöny lebontása
hazánkat újra az európai haladás és figye-
lem élvonalába emelte. Talán túlzott is
volt részünkrõl a várakozás, a remény a
segítség várásában.
A rendszerváltás eufóriájában még lehet-
tek illúzióink Marshall-segélyekrõl. Lát-
juk: erre nem számíthatunk. Saját erõbõl
kell a polgári társadalmat, vagyis a de-
mokratikus jogállamot, a mûködõképes
gazdaságot, a korszerû érdekvédelmet
megteremteni, ami hosszú, sokszor fáj-
dalmas, áldozatokat kívánó, nehezen át-
tekinthetõ folyamat.
Egy nemzet nagysága és ereje az egyes
emberek szabadságát és jólétét is jelenti.
Egy országot felvirágoztatni annyi, mint
biztosítani a polgárok számára a méltó-
sággal leélt emberi élet lehetõségét. Las-
san nyolc évvel a rendszerváltás után még
messze vagyunk a remélt letisztulástól. A
szélsõséges többpártrendszer velejárója
a politikai tobzódás. Az ideológiák keve-
redése furcsa politikai megnyilvánulá-
sokhoz vezet. Magát jobbra soroló párt
lép fel baloldali ígéretekkel, a baloldal
pedig tipikusan jobboldali feladatokat
vállal fel az államháztartásban. Sokszor
nem tudjuk: valódi politikusi fellépéseket
látunk-e, vagy a politika paródiáját. S a
„parodisták” szinte minden párt vezetõ
rétegeiben megtalálhatók.
A demokrácia alapja a többpártrendszer.
Nálunk pártok helyett „politikai gettók”
alakultak ki, ahonnan nehéz az átjárás,
átbeszélés (kivéve a gyakori pártszakadá-
sokat és a notórius „átülõket”). Sok élet-
képes, elõrevivõ gondolat akad fenn a
párthoz tartozás hálóján. Öt-hat párt esz-
merendszerébõl lehetne kiemelni mozai-

kokat, amelyek összerakva kiadnának
egy vállalható irányvonalat. Ilyen „ma-
dár” viszont nincs. A függetlenség luxus-
sá válik, már csak egzisztenciálisan sem
engedheti meg magának a homo
politicus. A morál, a mûveltség riasztó le-
épülésének, értékvesztésének vagyunk
tanúi. Az adózásban szinte mindenki be-
lekényszerül a szabálytalanságokba, újra-
éledt a híres-hírhedt egymásra kacsintás.
Az elhíresült végkielégítések annyit ron-
tottak a szemléleten, hogy évek munkája
kellene az újraépítkezéshez. A család, az
iskola, az egészségügy, a mezõgazdaság, a
közbiztonság, a kutatásfejlesztés és az
önkormányzatok válsága megoldásáért
kiált. A vékony társadalmi—gazdasági
elit visszahúzódott bástyái mögé, védi a
kiharcolt javait, jogait, érdekérvényesíté-
sével törõdik elsõsorban. A civil szerve-
zetek potenciális vezetõit elszívta a
politika, vagy a politikából kiszorult sér-
tett emberek gyûjtõhelyei lettek. Emel-
lett több közülük megerõsödik, az azonos
érdekû emberek, hasznos polgári kezde-
ményezéseit lehet tapasztalni.
A felsorolt gondok mellett és ellenére
nyolc év alatt sok jó döntés és eredmény is
született, Adyval szólva Magyarország
„él és élni akar”.
Külpolitikában ma három lehetséges út
áll Magyarország elõtt: lecsúszunk (az
amúgy is „fölfelé lopakodó”) Balkán
szintjére. Vagy: Kelet. A szovjet mítosz
kábítószerébõl ugyanolyan nehéz kikúrá-
lódni, mint bármely más kábítószerbõl —
írja Arthur Koestler. Az Utópiában el-
vesztegetett hétvége után nagy a kísértés,
hogy még egy utolsó cseppet kapjon az
ember a varázsitalból. Tudjuk: a csodák,
varázsitalok nem segítenek. Így egy lehet-
séges út maradt: csatlakozni az Európai
Unióhoz. Ez a szándék ma minden józa-
nul gondolkodó politikai erõben megvan.
Inkább a mindenáron, feltétel nélküli
megfelelés jelent gondot. A csatlakozás
— más kis országok a tanúk rá — kemény
csaták, érdekérvényesítések eredménye.
Ezt más nem végzi el helyettünk.
Ezekhez a feladatokhoz várunk erõket
1998 tavaszán a már idézett reformnem-
zedék önérdeken felülemelkedni tudó
példája szerint.

Macher Pál, Lajoskomárom polgármestere

(Forrás: 1998. március 19.)

Felgyorsult korunk egyik jellemzõje, hogy egy dolog bizonyul állandónak — a változás. Meg sem szárad a nyomdafesték
egyes törvényeken és már módosítják õket; az európai uniós csatlakozás — minden velejárójával, hosszan folytathat-
nánk a sort. Így van-e ez a politikában is?
Iratrendezés közben meglepõdve olvastam újra nyolc évvel ezelõtt írt összegzésemet. Kísértetiesen hasonló ma, ennyi
év után is a magyar politikai barométer állása. Íme a nyolcéves összegzés:

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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11-én, szombaton, 19 órakor

KING KONG
Színes szinkronizált amerikai

kalandfilm

Ann Darrow, a küszködõ varieté-szí-
nésznõ végre munkát talál magának a
gazdasági válság sújtotta New York-
ban. Akkor ragyog rá a szerencse, ami-
kor találkozik Jack Denhammel, a
nagydumás kalandor rendezõvel, aki
foggal-körömmel küszködik azért,
hogy nevet szerezzen magának a film-
iparban. Vele és a melankolikus Jack
Driscoll New York-i színmûíróval vág
neki Ann a baljós hajóútnak, hogy el-
készítsék az évszázad filmjét a távoli
Koponya-szigeten...

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Import használt
cipõkiárusítás

Nõi, férfi, gyerekcipõk

–50%-os áron
Sárbogárdon a mûvelõdési házban

2006. március 13-án, április 24-én,
május 15-én, június 12-én,

délelõtt 9-12 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!

A kultúra napja Sárkeresztúron
Február végén tartottuk a sárkeresztúri
mûvelõdési házban a magyar kultúra
napját. Igaz, az eredeti idõponttól eltér-
tünk, de úgy gondolom, aki eljött meg-
nézni a mûsort ezen a nagyon hideg
napon, nem bánta meg.

A község apraja-nagyja képviseltette ma-
gát az ünnepségen.
Az ünnepi beszéd a nemzeti kultúránk
megõrzésének, ápolásának és tovább-
adásának fontosságáról szólt. Nagy fele-
lõsség van a szülõk, nevelõk vállán ezen a
téren, mivel a fiatalok egy egészen más
értékrendszerben nõnek fel a mai világ-
ban.
Három tehetséges fiatal lány, Lakatos Tí-
mea, Rupa Mária és Kéri Petra — akik a
Sárvíz népdaléneklési versenyen elsõ il-
letve harmadik helyezettek lettek — szép
népdalokkal lépett a közönség elé. Lász-
ló Regina, aki Abán, a mesemondóverse-
nyen elsõ helyezett lett, egy magyar nép-
mesét adott elõ. Nagyon bájos, kedves kis
produkciót hallhattunk tõle. Két testvér,
Takács Hanna és Takács Domonkos kla-
rinéton és fuvolán játszott egy-egy dal-
csokrot. Még csak fél éve tanulnak a
hangszereken, de már nagyon ügyesen
játszanak.
A sárkeresztúri nyugdíjasklub a Kor-társ
Ki mit tud?-ra készülve bemutatta a „Há-
zastársak története” címû jelenetet. A
versek sem hiányozhattak a mûsorból:
Halász Ágnes és Farmosi Judit igazán
szép tolmácsolásában hallhattunk egy
Babits- és egy Kölcsey-verset. A mûsort a
helyi kamarakórus mûsora zárta egy dal-
csokorral.
A mûvelõdési házban sárkeresztúri em-
berek munkáiból, gyönyörû csipketerítõ-

ibõl és a 15 éves Sárkeresztúri Újság tör-
ténetébõl nyílt kiállítás.
Nagy örömömre a közönség soraiban
olyan emberek foglaltak helyet, akik ér-
deklõdve, nézték és hallgatták végig a
mûsort.

Kor-társ nyugdíjas
Ki mit tud?

A sárkeresztúri nyugdíjasklub az idén is
képviseltette magát a Ki mit tud?-on. Egy
vidám jelenettel készültek „Házastársak
története” címmel. Már a színpadon való
megjelenés is meghozta a közönség ked-
vét. Az elõadás pedig lenyûgözött és ma-
gával ragadott mindenkit. A produkció
kategóriadíjat kapott. A zsûri nagyra ér-
tékelte a koreográfiát, a színpadtechni-
kát, az elõadók színészi képességeit, a té-
ma feldolgozását. A klub köszönetét feje-
zi ki Rudniczai Rudolfnénak a felkészíté-
sért.
Vers és magyar nóta kategóriában is szép
eredményt ért el a klub egy-egy tagja.
Sauerwaldné Halász Ágnes Babits Mi-
hály: Ádáz kutyám címû versével szintén
kategóriadíjat hozott el, Nagy Károly ta-
nár úr elismerõ szavai mellett, Ludányi
Jánosné pedig dicsérõ oklevelet kapott
nóta kategóriában.
Gratulálunk minden résztvevõnek, mivel
ezek mögött az eredmények mögött nem
kis munka van.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ

EVANGELIZÁCIÓS HÉT
2006. március 7-tõl (kedd), 12-ig (vasárnap)

gyülekezetünkben szolgál Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület
tiszteletbeli püspöke. Minden alkalom a templomban lesz.

A hétköznapi alkalmak este 6 órakor,
a vasárnapi úrvacsorai záró istentisztelet délelõtt 10 órakor kezdõdik.

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.”
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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Zürichi borjúmetélt
Hozzávalók (4 személyre): 40 dkg borjúhús, 20 dkg borjúvese, 1
evõkanálnyi liszt, õrölt bors, só, olaj, 1 evõkanálnyi margarin, fél
fej vöröshagyma, 20 dkg csiperkegomba, 1 teáskanálnyi citrom-
lé, 1 dl fehérbor, 1 dl húsleves, 2 dl tejszín, 1 evõkanálnyi kukori-
caliszt, 1 csokor petrezselyemzöld.

A húst és a vesét keskeny csíkokra metéljük, majd sózzuk,
borsozzuk, meghintjük a liszttel, végül jól összekeverjük.
Serpenyõben kevés olajat hevítünk, s azon a metéltet hirte-
len megsütjük. A sütõt 60 fokra állítjuk, s a zsírjából kiszedett
(papírral leitatott) sültet abban tartjuk melegen. A már hasz-
nált serpenyõben egy evõkanálnyi margarint melegítünk. Fél
fej vöröshagymát finomra vágunk és a margarinon megpá-
roljuk. Hozzáadjuk a citromlét és a felszeletelt gombát, fel-
öntjük a fehérborral, majd a levét a felére forraljuk . A húsle-
vest elkeverjük a tejszínnel és a kukoricaliszttel, s ezt is bele-
öntjük a serpenyõbe. Összeforraljuk, beletesszük a sültet,
majd még egyszer felforraljuk. Közben sózzuk, borsozzuk.
Végül megszórjuk finomra metélt petrezselyemmel. Elõme-
legített tányéron szervírozzuk. (Hagyományos körete a rösz-
ti.)

Fortélyos névnapi menü
Hozzávalók: 15 dkg lángolt kolbász, 2 kemény tojás, 3 nyers tojás,
15 dkg rizs, 1 zsemle, 2 evõkanál zsemlemorzsa, 1 evõkanál liszt,
só, õrölt bors, ételízesítõ, olaj a sütéshez.

Elkészítés: a héjától megszabadított kolbászt vékony szele-
tekre vágjuk, az áztatott és kifacsart zsemlével összekeverjük
és 1 kanál zsemlemorzsával meghintjük. A kemény tojásokat
kockára vágjuk, a megpárolt rizzsel, 2 nyers tojással és fûsze-
rekkel összedolgozzuk és lapos pogácsákat formázunk belõ-
le. Lisztbe, felvert tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk. For-
ró olajban sütjük ki. Hagymás tört burgonyát és salátát kíná-
lunk hozzá.

Ciambellone (édes mentõöv)
Hozzávalók: 3 tojás, 2 dl joghurt, 6 dl liszt, 4 dl cukor, 2 dl mag-
olaj, 1,2 dkg sütõpor, 1 dkg vaníliáscukor, 1 kiskanálnyi reszelt
citromhéj; a szóráshoz: vaníliás porcukor.

A hozzávalókat egy tálban addig keverjük (kézi mixerrel kb.
5 perc), amíg a massza sima és hólyagos nem lesz. A tésztát
egy kivajazott, lisztezett formába öntjük és 180 fokon, 40
percig sütjük. A formában hagyjuk kihûlni, majd kiborítjuk
és megszórjuk vaníliás porcukorral. (Lehetõleg kuglóffor-
mában süssük, hogy a közepén lyuk legyen — az édesség ne-
ve ugyanis a ciambella szóból ered, ami mentõövet jelent.
Készíthetõ „diétás verzióban” is. Ekkor sovány joghurtot és
— finomított helyett — barna cukrot használunk hozzá. Ha
inkább dúsítanánk, akkor lisztbe hempergetett adalékokat,
például csokoládétörmeléket vagy aszalt gyümölcsdarabká-
kat is tehetünk a masszába. Amennyiben a tésztát szeret-
nénk könnyebbé tenni, s idõnk is van hozzá, akkor elõbb ki-
keverjük a tojások sárgáját a cukorral, beletesszük a többi
hozzávalót, és a végen beleforgatjuk a tojások felvert hab-
ját.)

Nagymama receptjei TISZTELT
SZERKESZTÕSÉG!

Elõzõ számukban az egyik szerzõjük a tizenéves kislányok újab-
ban kedvelt szórakozási formájáról írt, hogy ugyanis ezek a jö-
vendõ anyák jelentõs számban azzal színezik hétvégi kiruccaná-
saikat, hogy jól berúgnak, ahogy egy mostanában elterjedt szak-
kifejezés mondja: a „filmszakadásig”, más szóval öntudatvesz-
tésig. A cikkecske kicsengése az volt, hogy ezzel a jelenséggel
szemben „nem tehetünk semmit”.
Nehogy már így legyen! Nem lehet tehetetlenül nézni, hogy
ezek a kedves teremtések sápadtan, nyitott szájjal ott heverje-
nek a szórakozóhelyek padlóján, maguk alá hányjanak, meg-
csúfolják az ember nevet, állapotukkal súlyosan vádolva a szü-
lõket, hozzátartozókat, az egész társadalmat. Mi ugyanis egy
ember legfõbb kincse? Talán a háza, autója, pénze? Nem! Az
öntudata! Ami õt emberré teszi. Ha egy kis pisis felelõtlenül az-
zal szórakozik, hogy az öntudatát kótyavetyéli, az súlyos aggo-
dalomra ad okot, nem lehet beletörõdni.
Épp aznap, amikor a cikket olvastam, mesélte valaki, hogy helyi
iskolásaink óraközi szünetekben háttal a suli falának támasz-
kodva fújják egykedvûen a cigarettafüstöt, aztán mikor becsön-
getnek, szépen bemennek az órára. Hát ez talán rendben van
így? Egy olyan országban, amelyik vezet a tüdõrák okozta halál-
esetek statisztikájában?
De másvalaki meg azt mesélte, hogy a diák úgy adja vissza a ta-
nárnõnek az angoldolgozatot, hogy elõbb beleköp, a társa pedig
köpéstudományát azzal demonstrálja, hogy átköp a nevelõ feje
fölött. Lehet nevetni!
Egy apa sopánkodott, hogy alvó kisgyerekei szobája redõnyét
éjjel tizenegy óra körül valakik rendszeresen megdobálják. Sós-
borszeszes üveget, kavicsokat, sõt, egy ízben ötvenforintos ér-
mét vágtak neki a rolónak. Talán jó viccnek tekintik ezt a pi-
maszkodást. A csöppségek meg felsírnak az ágyacskájukban,
ideges tüneteik vannak, rosszul alszanak. Egyszer sikerült nya-
kon csípnie az egyik dobálót, elment vele a szülõkhöz. Az anya,
akinek nyilván elege volt már mindenbõl az életben, megvonta
a vállát, mikor hallotta a fia elleni panaszt:
— Mit csináljak, vele? Megverjem? — kérdezte.
Egy fõiskolai városunk gyakorló iskolájának egyik negyedik
osztályosa valami miatt gyanús lett az anyukája számára. Átku-
tatta a táskáját, s egy levelet talált benne: „Délelõtt az állomáson
mind a hárman találkozunk. Bugyit és sminket hozz magaddal!”
Meg akartak szökni a tízéves hölgyek, mert dohányzás miatt az
osztályfõnök be akarta hívatni a szüleiket. Mi kell egy szökés-
hez? Bugyi és smink. A két legfontosabb dolog. A többi majd
megjön magától.
Sok embernek vannak hasonló történetei. Mindig voltak diá-
kok, akik nem tûrték a fegyelmet, a Jókai-regények kollégiumi
növendékei sem angyalok. De ilyen tömeges, áttörésszerû
szembeszegülés a normákkal napjaink sajátsága. Mitõl van ez?
Aki nézi a kereskedelmi tévéket, hallgatja a kereskedelmi rádi-
ók mûsorát, az tudja.
Nem tehetünk semmit? Hogyhogy? Nem hogy nem tehetünk,
tennünk kell. Kötelességünk. Mert fontos az egy fõre jutó nem-
zeti össztermék növekedése, szép dolog a sztrádaépítés, de a
nevelés fontosabb. Ezt sokan nem értik, pedig felelõsek. Nem
értik, és például sajtószabadságról, diákjogokról papolnak.
Olyan felelõsök kellenek, akik tudják, hogy fontosabb az embe-
ri lélek, mint az aszfalt.
Tisztelettel!

(Név és cím a szerkesztõségben)

(L. A.)
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A századik könyv
Mikor kisdeák koromban az elsõ bizo-
nyítványomat hazavittem, az édesapám
örömében olyan barackot nyomott a fe-
jemre, hogy csak úgy ropogott.
— Ember vagy a talpadon — mondta
hozzá —, most már megérdemled, hogy
megmutassam a könyvtáramat.
Azzal megfogta a kezemet, és bevezetett
a tisztaszobába. Jártam már én ott más-
kor is, de sose láttam könyvtárat. Most is
hiába nézelõdtem utána, híre se volt ott
könyvespolcnak.
— Szegény szántóvetõnek gerendán a
könyvtára — okosított fel édesapám, s a
székre állva leszedegette a könyveket a
mestergerendáról.
Volt ott könyv jó nyalábbal, ócskább,
újabb, vékonyabb, vastagabb, cifrább,
szegényesebb.
— Válassz egyet magadnak — biztatott
édesapám —, de csak okosan avval a kis
ésszel.
Biz én okosan választottam. Azt kaptam
föl, amelyiknek legszebb volt a táblája.
Csupa virág meg csupa pillangó. Valami
virágkereskedésnek az árjegyzéke volt.
— No, ezt szépen kiválasztottad — neve-
tett édesapám. — meglátom, mire mégy
vele.
Megbirkóztam én azzal is, hogy hónapig
tartott is. De akkorra olyan virágtudó let-
tem, hogy apámuram elbámult vele.
— Ezt már szeretem — veregette meg a
vállamat. — Jóra való méhecske a
gyim-gyomban is megtalálja a mézet. Ha-
nem most majd én választok neked köny-
vet, olyant, amelyik csupa lépesméz lesz.
Verseskönyv volt az, tele nekem való ver-
sekkel, harmatosokkal, mint a hajnalvi-
rág, csengõ-bongókkal, mint a reggeli ha-
rangszó. Estélig átsuhantam fölöttük,
mint a fecske a víz fölött.
Hanem az édesapám nem dicsért meg a
nagy sietségért. Inkább megcsóválta a
fejét.
— Nem jól van ez így fiamuram. Nem
fecske módra kell átsurranni a könyvön.
Meg is kell abban merülni.
Addig olvasgattam aztán a versesköny-
vem, hogy utoljára kívülrõl tudtam az
egészet. Nem is tudott az iskolában senki
annyi verset, mint én. Kaptam is a máso-
dik esztendõ végén annyi jutalomköny-
vet, hogy alig bírtam haza.
— Az én könyvtáram még egészen elszé-
gyelli magát a tied mellett — mosolygott
az apám. — Mit szólnál hozzá, ha azt ne-
ked adnám?
Nem tudtam én se szólni az örömtõl, csak
kapkodtam hol az egyik könyvhöz, hol a
másikhoz. S addig nem volt nyugtom, míg
az édesanyám a régi fazekas polcot ne-
kem nem adta könyvtárnak. Akkor aztán
nem cseréltem volna szolgabíróval se.
Beraktam a könyveimet szép sorjába, ra-

gasztottam rájuk számot is, s azt pingál-
tam a polc fölé piros plajbásszal: Az én
könyvtáram.
Attól fogva az egész iskola csudájára járt
a könyvtáramnak, kölcsön is kéregettek
belõle, s nemsokára mindenki több hasz-
nát vette, mint a könyvtáros úr. Én már
akkor nem gyõztem olvasni, csak úgy fe-
lébõl-harmadából lapoztam át a könyvei-
met. Minden eszem-kedvem azon volt,
hogy minél több legyen a könyvem.
Mire nagyobbacska deák lettem, tetejé-
tõl aljáig megtelt a fazekas polc, de bíz én
minden tizedik könyvemrõl se tudtam
volna megmondani, mi van benne. Volt
olyan is, amit ki se nyitottam még, de a cí-
mét sorba el tudtam fújni valamennyi-
nek.
Egyszer, ahogy a könyveimet porolga-
tom, odajön hozzám az édesapám, s azt
kérdezi, hány könyvem van már.
— Egy híján száz — feleltem büszkén.
— No, ahol a századik — húzott elõ a hó-
na alól édesapám egy takaros kis könyvet.
— Éppen most hozta haza a könyvkötõ.
Fekete bõrkötésû, aranymetszésû köny-
vecske volt, szemüveges bagoly volt rá-
nyomva a táblájára, a bagoly papírteker-
cset tartott a csõre közt, s arra volt ráírva
a könyv címe: „Okos könyv”.
— Ez lesz a legszebb könyvem — tettem
volna be a helyére a könyvet, de apám
megfogta a kezemet.
— Szeretném, ha el is olvasnád. Én írtam,
ami benne van, te majd folytathatod.
— Apám írta? — nyitottam föl megzava-
rodva a könyvet.
Üres volt az egész, mint valami notesz.
Csak az elsõ lapjára volt ráírva az édes-
apám szép öreges betûivel ez a sor: Sose
kívánj több földet, mint amennyit meg bírsz
szántani!
Azóta sohase tettem be a könyvtárba
könyvet olvasatlan.
Az Okos könyvbe azonban már egyet-
mást magam is jegyeztem azóta, de az
édesapáménál okosabb tanácsot egyet se.

Móra Ferenc

Heti idõjárás
A következõ napokban
még marad a télies jelle-
gû idõjárás. A hétvégén
eleinte még lehet csapadék, majd hi-
deg és száraz idõjárás kezdõdik. A hõ-
mérséklet továbbra is az átlagos alatt
várható. Reggeli hõmérséklet -3, -10, a
nappali -3, 5 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám
megfejtése

A=1, Klári; B=2, Karcsi; C=3, Krisz-
tián; D= 4, Karola

Sajnos, ezen a héten
nem érkezett jó megfejtés.

Rejtvény
Válaszold meg az alábbi

„beugratós” feladatokat!

1. Melyik a legtüzesebb ló?

2. Melyik tóban nincs víz?

3. Melyik disznó nem volt soha malac?

4. Melyik karó véd a hideg ellen?

10. Melyik ács ehetõ?

Beküldési határidõ:
2006. március 14.

Már aligMár alig
várom a húsvétot!várom a húsvétot!
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Március 11., 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 Tinti ka-
landjai 10.30 Sandokan 11.30 Fõzzünk megint egyszerûen! 12.00 Híradó 12.05
Zselé 12.10 Klipperek 12.35 Zselé 12.50 Felfedezõk 13.15 Zselé 13.30 Momen-
tán 13.55 Zselé 14.00 AutóVízió 14.30 Thonet 15.00 Hangár 15.30 Feszti-körkép
16.00 Híradó 16.05 TS 18.05 Félszázadunk 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös
lottó-sorsolás 20.15 Másutt a fû zöldebb 22.05 1956-2006. emlékév 24.00 Hír-
adó 24.05 Sporthírek 0.15 TS 1.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyökklub 9.00 Disney-rajzfilmek 9.55
Receptklub 10.10 Játék 11.05 Ötletház 11.30 Híradó 11.45 Forma-1 13.10
AutóMánia 13.40 Egy rém rendes család 14.10 Elveszett legendák kalandorai
15.05 Tuti gimi 16.00 Õslények szigete 16.50 Fordítsd oda a másik orcádat is!
18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Földtenger kalandorai 22.45 Vörös skor-
pió 0.40 Undercover
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.10 Jetix 9.55 Kalandos szafari 10.20 A vadon naplója
10.50 Így készült 11.25 Laktérítõ 11.55 TotalCar 12.30 Az igazság napja 13.25
Országutak õrangyala 14.25 Csillagközi romboló 15.30 Bûbájos boszorkák 16.30
Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Activity 19.30 Megasztár-döntõ
23.30 Végzetes hajsza 1.10 Dragnet-gyilkossági akták 2.00 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Egy
csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Konti-
nensek, szántóföldek 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 21.35 Azok a fiatalok 22.00 Krónika
22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Azok a rádiós évek

Március 12., 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 Halhatatlanok Társulata 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 TS
15.10 Örömhír 15.40 Magyar elsõk 16.00 Híradó 16.10 Unokáink sem fogják lát-
ni 16.45 Tejben-vajban 17.15 ABSZOLÚT 17.45 Szívek szállodája 18.35
BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A szólás szabadsága 22.05 Tûzfor-
ró Alabama 24.00 Híradó 0.05 Sporthírek 0.10 TS-Motorsport 0.25 TS 1.20 Hét-
határ 2.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.45 Lisa 7.00 Kölyökklub 8.35 Így készült:
PIROSSZka 9.00 Receptklub 9.20 Játék 10.25 Vadnyugati fejvadász 11.20 Bor-
sodi Liga 12.05 Forma-1 14.20 Borsodi Liga 16.35 Eltûntnek nyilvánítva 17.30
Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Gagyi lovag 21.50 Heti hetes 23.05
Indíték: elõítélet 1.00 Fókusz-portré 1.30 Undercover
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 12.25
Kaland Bt. 13.25 Monk-flúgos nyomozó 14.25 Smallville 15.30 Légi zsaruk 16.30
Walker 17.30 Jag 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Apósok akcióban 22.05 Szól-
jatok a köpcösnek 24.00 Képírók 1.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy csepp
emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A mú-
zsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetítés 11.05 Gondolatjel
12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy
14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.05 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészle-
mezek 16.04 A haza, az egyház és a trón 1848-49. 17.00 A mi idõnk 18.00 Króni-
ka 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 Fejes Imre nótáiból 20.04 Mi a titka? 21.00
Közvetítés a Katona József Színházból 22.00 Krónika 23.22 Zenekari muzsika

Március 13., 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 sokszínû
vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina 13.55 Gusztáv 14.05
Afrika 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 híradók
18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Humor-érzés 20.10 Egy
magyar nábob 21.45 Hétfõ este 22.30 Kultúrház 22.50 TS-Sporthét 23.20 Híradó
23.25 Sporthírek 23.35 TS-Sporthét 24.00 Futballista feleségek 0.50 Kárpáti kró-
nika
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 13.20 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Rejtélyek 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 Gyõzike 21.50 Cadillac Drive 22.55 Óriáspókok 2. 0.50 Találkozások 1.05
AutóMánia 1.35 Fókusz

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.50 Játék 13.50 Mozidélután 15.35 Anita 16.00 Knight
Rider 17.05 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 Szulák And-
rea-show 23.10 Tények este 23.40 Esküdt ellenségek 0.40 Kettõs bûnjel 2.10
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 Krónika 11.04
Szonda 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.10 Zene-
szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Pénz, piac, profit. 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.05 A Szabó csa-
lád 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Pályám emlékezete 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Március 14., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
SrpskiEkran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Afrika gyöngyszeme 14.55 Kormány-
váró 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 Körze-
ti híradók 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Életképek
20.40 Filmdalok 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház
extra 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 Provokátor 0.10 Mattia Pascal két
élete 2.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35 Re-
ceptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rejtélyek
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 Vészhelyzet 21.50 Rab-
lójárat 23.35 Találkozások 23.55 Igaz történetek 1.35 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.35 Játékidõ 13.35 Mozidélután 15.35 Anita 16.10
Knight Rider 17.05 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 A pók hálójában 23.55 Moziverzum 0.25 Tények este 0.55
Hack-mindörökké zsaru 1.50 Eddie, a hóbortos hekus 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.35 Rá-
diószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hoz-
zá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Ope-
rákból, daljátékokból

Március 15., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Magyar hõsök arcképcsarnoka 9.15 Március 15. 9.55 Néprajzi
értékeink 10.05 Családi legendárium 10.55 Március 15. 12.00 Híradó 12.05
Hrvatska 12.30 Ecranul nostru 13.00 Március 15. 14.00 1848-as zászlók 14.15
Március 15. 14.55 Petõfi-goblein 15.15 Mai hitvallások 15.30 Unitárius ifjúsági
mûsor 15.45 A komáromi fiú 17.10 Mesetár 17.40 A Kapitány 19.30 Híradó 20.5
Március 15. 21.30 Kárpáthy Zoltán 22.55 Híradó 23.00 Március 15. 23.50 Kárpá-
ti krónika
RTL KLUB: 6.00 Rajzfilmek 6.30 Kölyökklub 9.00 Receptklub 9.15 Asterix Britan-
niában 10.40 Kerge kacsák 2. 12.45 A nagy hajótörés 14.25 A Saint-tropez-i
csendõr 16.15 Sheena, a dzsungel királynõje 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30
Dr. Dolittle 21.00 Meseautó 22.55 A XXI. század 23.30 Az elnök emberei 0.25
Undercover 1.20 Fókusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.35 Jimmy Neutron 9.00 A kõszívû ember fiai 12.00 Ha-
talmas aranyos 13.50 Egy kis kiruccanás 16.15 A kincses sziget kalózai 18.30
Tények 19.00 A vasálarcos 21.10 Robi Roy 23.45 A házvezetõnõ
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.09 Azok a régi szép március tizen-
ötödikék a Kádár-korszakban! 9.04 Weiner Leó: I hegedûverseny 9.30 Táborno-
kok, hadnagyok 10.00 Krónika 10.04 Kard és kereszt 11.04 Beszélgetés Fazekas
József kardkováccsal 11.35 Degré Alajos: Visszaemlékezéseim 12.02 Krónika
12.30 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Zene 13.30 A református egyház
félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Összefoglaló a március 15-ei ünnepségekrõl
16.00 Krónika 16.04 Magyarországról jövök 17.04 Magyarok a nagyvilágban
18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 Rádiószínház 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30
Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy mesterek
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Március 16., 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
Együtt 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 23.45
Híradó 23.50 Sporthírek 23.55 Határok nélkül 1.30 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 13.30 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Rejtélyek 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 Rendõr-akadémia 7. 22.25 Házon kívül 22.55 Kemény zsaruk 23.55 Talál-
kozások 0.10 Infománia 0.40 Undercover — A titkos csapat 1.30 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.30 Játékidõ 13.25 Mozidélután 15.35 Anita
16.00 Knight Rider 17.05 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 Tehetetlen
pasifaló 22.50 Mutató 23.50 Strucc 0.25 Tények este 0.55 Kojak Budapesten
2.30 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 félórája 14.10 Társalgó
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 A ló kér-
dez 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti
mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.06 A 20. század titkai 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Emlé-
kezés Strém Kálmán hangversenyrendezõre

Március 17., 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 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 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Avar István 75 éves 21.05 Gõg 22.00 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.00
Kultúrház extra 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 Határok nélkül 1.30 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 13.25 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.35 Rejtélyek 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 Rejtélyek városa 21.50 RTL-boxklub 22.45 Eredendõ bûn 0.50 Találkozá-
sok 1.05 MeneTrend 1.30 A GEO bemutatja 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.20 Játékidõ 13.20 Mozidélután 15.35 Anita 16.10
Knight Rider 17.05 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 A klinika — Újra
együtt 23.00 Biztosítási csalás 0.45 Tények este 1.15 Chris Isaak-show 2.10 Ak-
tív
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 Krónika 11.04 Ci-
gányfélóra 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A Hetednapi Adventista egyház félórája
14.10 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarország-
ról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.05 Be-
szélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Egy hazában
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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.

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

Megnyílt
a RADÍRPÓK!
Papír, írószer, nyomtatvány és ajándékbolt

Várunk minden kedves érdeklõdõt, bõvülõ
árukészlettel, folyamatos akciókkal!

Sárbogárd, Ady E. út 101.
(A Fanni presszó mellett.)

Intézményeknek 10%-os
kedvezményt adunk!

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

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

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

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

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

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

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)

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

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

Üzlethelyiség kiadó. Sárbogárd, Szent I. u.
119., 06 (30) 533 0834. (0878077)

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

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

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

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

Rövid határidõvel varrást vállalok, 06 (30)
483 0713. (0668887)

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

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

Eladó 600 négyszögöl szántóföld a Nagyi-
pari szõlõhegyen. Érdeklõdni: Sárbogárd,
Damjanich u. 17., az esti órákban.
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
kiadó március 14-tõl. Érdeklõdni: 06 (20)
559 8013.
Sárbogárdon összkomfortos családi ház,
garázzsal 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 fu-
tott eladó. Tel.: 06 (30) 9470 899. (0878092)

Eladó Igaron 2,5 éves, kancacsikó, 06 (30)
683 2300. (878220)

Csirkevásár, Tinódy u. 52., 06 (25) 508 125.
(0878219)

Ady-lakótelepen földszinti 1 szoba-kony-
hás, gázfûtéses lakás albérletbe kiadó ápri-
lis 1-jétõl, tel.: 06 (25) 460 528. (0878217)

Sárbogárd központjában kétszintes, családi
ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 970 7349.
(0878216)

Mészöly G. utcában lakóház eladó, 06 (30)
332 6923. (0878215)

ABC fölött lakás kiadó vagy eladó, 06 (30)
332 6923. (0878215)

Malacok eladók Árpád u. 5. (0878213)

Családi ház eladó Felsõkörtvélyesen. 06
(70) 388 9207. (0878212)

Siófokon telek eladó. Érdeklõdni: 06 (20)
935 9552. (0878133)

Árpád-lakótelepen háromszobás lakás el-
adó vagy értékegyeztetéssel családi házra
cserélendõ, 06 (20) 311 6408, 06 (25)
462 524. (0878211)

Árpád-lakótelepen, 3. emeleti, erkélyes, fel-
újított lakás eladó, 06 (30) 684 1380. (0878044)

Fodrásztanulót felveszek. Telefon: 06 (30)
482 6407. (0878043)

Cecén építési telek sürgõsen eladó. Tel.: 06
(20) 448 3876. (0878039)

Cecén 6.000 db bontott, tömör, kisméretû
tégla eladó 17 Ft/db. Tel.: 06 (30) 427 9996.
(878254)

Alkalmakra virág rendelhetõ az Ötlettár-
ban, Ady E. út 168. Elõrendelés esetén ár-
kedvezmény 06 (25) 463 858, 06 (30) 444
5525. (0878037)

Lakás hosszú távra kiadó, 06 (30) 939 2157.
(0878230)

Fejér megyei sertéstelepre gyakorlott telep-
vezetõt keresünk. Érdeklõdni esti órákban
20 óráig. 06 (20) 257 9368. (0878229)

Családi ház, lakás eladó vagy kiadó! 06 (30)
330 2615. (0878228)

Családi ház eladó Sárbogárdon, 06 (30) 743
0875. (0878227)

120 kilós hízók, valamint 9 db választási ma-
lac eladó. 06 (30) 219 5658. (0878226)

Üzlethelyiség kiadó a központban, 06 (20)
9253 414. (0878225)

Albérlet kiadó, 06 (20) 927 0985. (0878224)

Szõlõ présházzal, felszereléssel eladó, 06
(70) 374 9710. (0878223)

Lada Samara eladó 94-es, benzin-gázüze-
mû. Irányár: 220 ezer Ft. 06 (70) 455 4637.
(0878222)

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.

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

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

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.

EXTRA MAGAS JUTALÉK!
HIRDETÉSSZERVEZÕ ÜZLETKÖTÕKET

KERESÜNK INTERNETES REKLÁMFELÜLET
ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ SÁRBOGÁRD ÉS

VIDÉKÉRÕL. Pályázatok: lapok@babic.hu

Jó minõségû, olcsó, használt,
német bútorok érkeztek

Cecére, Deák F. út, piactéri boltunkba.
30-40-50%-OS AKCIÓS VÁSÁR március
16-17-18-án, 06 (20) 488 0460. (0878209)

Redõny, szúnyogháló, szalagfüggöny,
négy év garanciával, 10% NYUGDÍJAS
KEDVEZMÉNNYEL, javítást is vállalunk.

06 (25) 462 497, 06 (20) 585 1522. (0878105)

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

HITELÜGYINTÉZÉS
Lakáscélú hitel gyors, megbízható és hozzáértõ

ügyintézése. Telefon: 06 (30) 3399 476.



Bogárd és Vidéke 2006. március 9. HIRDETÉSEK 19

Szebb, jobb, nagyobb
otthont szeretne?

A SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
segít álmait megvalósítani!

Új családi ház építéséhez:
* kiegészítõ kamattámogatásos hitelek, piaci hitelek,
* lakásépítési kedvezmény (szoc.pol).

Használt lakás vásárláshoz:
* fiatalok otthonteremtési támogatása,
* (1/2 szoc.pol  35 év alatti házaspároknak,

egyedülállóknak),
* piaci hitel.

Bõvítéshez, tetõtérbeépítéshez:
* 1/2 szoc.pol (tetõtérbeépítéshez min. 2 gyermek esetén),
* piaci hitel.

2006. április 15-tõl TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁSOK ELÕFINANSZÍROZÁSA!!!

Ne hagyja ki ajánlatunkat!
Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre kirendeltségeinken:
Sárbogárd, Alap, Cece, Igar, Dég, Mezõszilas, Lajoskomárom,
Szabadhídvég, Nagylók, Sárosd, Szabadegyháza, Sárkeresztúr,

Káloz, Sárszentmiklós,
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Kérdezték

Mi legyen a földemmel?
Kedvenc újságomban, a Bogárd és Vidé-
kében olvastam dr. Máthay Csaba hirdet-
ményét a bérbe adott területekrõl. Ezzel
kapcsolatban kérem, kérdezze meg Szer-
kesztõ úr az illetékesektõl, hogy mi van
akkor, ha a föld bérlõje nem ad szerzõ-
dést a tulajdonosnak többszöri felszólí-
tásra sem? Kit érint ilyenkor a parlagfû
miatti büntetés, a bérlõt, vagy a bérbe
adót? Mivel nincs szerzõdés, a többéves
földhasználat miatt kié a tulajdonjog?
Kérem, szíveskedjen ezt megtudni, és a
következõ számban ezekre a kérdésekre
választ adni!

Tisztelettel: egy földtulajdonos

Válasz

Felkerestem a falugazdász irodát, ahol
elmondták, hogy a föld használóját min-
denképpen szólítsa fel írásban, ajánlott
levélben, hogy adjon szerzõdést a föld
használatáról. Elsõsorban peren kívüli
egyezségre törekedjen, mert ez a legked-
vezõbb megoldás. Ajánlatában lehetõleg
hosszabb, legalább 5 éves szerzõdéshez
ragaszkodjon. Amennyiben az írásbeli
felszólításra sem kap választ, vagy való-
ban megtagadják a bérleti szerzõdés
megkötését, akkor forduljon panasszal a
városi bírósághoz. A tulajdonjog min-
denképpen a tulajdonosé, ha van errõl
szerzõdés, ha nincs.

A parlagfûvel kapcsolatban az a helyzet,
hogy amennyiben kicsi a földterület, azaz
egy hektár alatti, nem szabhatnak ki bün-
tetést, de egyébként a bérlõt büntetik
meg, ha elhanyagolja a területet.
Ha segítségre van szüksége, több lehetõ-
séget vehet igénybe. Levelébõl nem derül
ki, hogy milyen a tulajdon helyzete. Elõ-
ször is keresse fel a körzeti földhivatalt és
nézze meg, van-e a földterületével kap-
csolatban bármiféle bejegyzés. A földhi-
vatalban is tudnak tanácsot adni arra vo-
natkozóan, hogy mi a teendõje. Ha ki-
mért, önálló terület, azt eladhatja, bérbe
adhatja szabadon. Ha osztatlan közös tu-
lajdonban van a földje, és el szeretné ad-
ni, másnak bérbe adni, kérheti annak ki-
mérését.
Részletes tájékoztatásért fordulhat a fa-
lugazdászokhoz is.
Ha 60 évesnél idõsebb, felajánlhatja a
Nemzeti Földalapnak a földjét, és ezzel
átválthatja azt életjáradékra. Ha kicsi a
területe (4-6 aranykorona), mindenkép-
pen ajánlatos ezt tenni. Ezzel kapcsolat-
ban felvilágosítást adnak az ingyenesen
hívható 06 (80) 204 266-os telefonszá-
mon. Fölajánlhatja megvásárlásra földjét
természetesen közvetlenül a bérlõjének
vagy bárki másnak is.
Mielõtt bármit tesz, feltétlenül keresse
fel a szakembereket, ne ugorjon bele tá-
jékozódás nélkül semmibe.

Hargitai Lajos

Nyílt
tér

SZÍNES A VILÁG…
…és ez így csodálatos.
Elegem van abból, hogy a politikusok, fa-
natikusok és kirekesztõk, állandóan be
akarnak mindent és mindenkit skatulyáz-
ni. Mindenbe és mindenkibe azt látják
bele, amit õk akarnak — még akkor is, ha
az nincs benne —, nem hajlandók elfo-
gadni, hogy nincs csak bal és jobb, fekete
és fehér, narancs és piros, pártok és poli-
tika, hanem csak EGY BESKATU-
LYÁZHATATLAN SZÍNES VILÁG
VAN.
Minden és mindenki úgy szép benne,
ahogy van. Megszámlálhatatlan variáció
létezik színre, emberre, állatra, növényre,
minden élõ és élettelen teremtményre e
Földön. Ahányan, annyifélék vagyunk,
egyediek és megismételhetetlenek. A kü-
lönbözõség azonban nem tehet minket
ellenségekké! Ha teljes mivoltában és lé-
nyében fogadjuk el a másikat, kinyílunk

felé és rácsodálkozunk egyediségére, ka-
tartikus élményben lesz részünk. Min-
denkiben ott a jó, csak kulcs kell hozzá:
szeretet, tisztelet, gyermeki kíváncsiság
és õszinteség.
Ne engedjük, hogy szemünket elhomá-
lyosítsa egy csalfa árny, hogy ne lássuk
meg a végtelen színû palettát körülöttünk
a világban! De legalább a szellemünket és
lelkünket engedjük szabadon ebbõl a ke-
serves, kínzó fogságból … akkor talán a
belsõ fény kitisztítja a tekintetünket, és
újra LÁTUNK majd.
Hiszen ki képes örökké egy komor, szín-
telen világban élni, képzelt ellenséggel
harcolva — anélkül, hogy egy idõ után be-
le ne rokkanna?
„Képzeld el, hogy nincs mennyország
Könnyû, ha megpróbálod
Alattunk nincs pokol
Felettünk csak az ég

Képzeld el az embereket
Akik a máért élnek…
Képzeld el, hogy nincsenek országok
Nem nehéz
Nincs miért ölni, vagy meghalni
És vallás sincs
Képzeld el az embereket
Hogy békében élnek…
Képzeld el, hogy nincs tulajdon
Nem tudom, el tudod-e képzelni
Nincs szükség kapzsiságra vagy éhségre
Az emberek testvériségét
Képzeld el az embereket
Hogy megosztják az egész világot
Mondhatod, hogy álmodozó vagyok
De nem én vagyok az egyetlen
Remélem, egy napon csatlakozol hozzánk
És a világ egységes lesz.

(John Lennon: Imagine)”

Hargitai Kiss Virág

Tisztelt Hölgyek!Tisztelt Hölgyek!

Sárbogárd VárosSárbogárd Város
ÖnkormányzataÖnkormányzata

képviselõ-testületénekképviselõ-testületének
nevében tisztelettelnevében tisztelettel

és megbecsülésselés megbecsüléssel
köszöntömköszöntöm

a város valamennyia város valamennyi
HölgyétHölgyét

a nemzetközi nõnapa nemzetközi nõnap
alkalmából.alkalmából.

Juhász János polgármesterJuhász János polgármester

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

TUTKÓ FERENC JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztozva,
részvétet nyilvánítottak.

Gyászoló család




