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Kábeltévé vagy
internet?

Kistérségi szélessávú internet-
infrastruktúrát épít ki a Synergon

(Internet http://www.jox.hu/hirek 2006. március 3., péntek, 13.58)
A Synergon Informatika Rt. nyerte el a lehetõséget arra, hogy a
sárbogárdi székhelyû Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás
részére, a GVOP 4.4.2 pályázat keretein belül, szélessávú in-
ternetelérést biztosító hálózatot építsen ki. A hálózat Sár-
bogárd mellett Hantos, Nagylók és Mezõszilas polgárait szol-
gálja ki. A megvalósuló beruházás értéke meghaladja a két-
százmillió forintot.
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
4.4.2-es pályázata Magyarország elmaradott régióiban, illetve
kistérségeiben fekvõ települések és e települések társulásai szá-
mára a szélessávú internet kiépítésével kívánja elõsegíteni a fel-
zárkózást, javítani a versenyképességet, ezzel teremtve új lehe-
tõségeket a térség vállalkozásainak.
A GVOP pályázatán nyertes társulás által kiírt közbeszerzési
eljárás eredményeként a Synergon Informatika Rt. tervezi meg
és építi ki azokat a települések közötti és településeken belüli
gerinchálózatokat, valamint csatlakozási pontokat, amelyek
Sárbogárd, Mezõszilas, Nagylók és Hantos térségében mintegy
kétezer-háromszáz család részére biztosítják a szélessávú
internet elérhetõségét. Hazánkban ez az elsõ aláírt GVOP
4.4.2-es kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési szerzõdés.
Az érintett térségben a Synergon szakemberei 2007 tavaszáig
kívánják lezárni a projektet. „A legkorszerûbb technológiák
felhasználása további, az önkormányzatok terveiben már sze-
replõ felhasználási lehetõséget is magukban hordoznak, mint
pl. IP-telefon, kábeltévé, biztonságtechnikai rendszerek. Ezek
integrálása tovább javítja majd a helyi lakosok igényeinek ki-
szolgálását” — mondta el Juhász János, Sárbogárd polgármes-
tere, a társulás elnöke.
A Synergon Informatika Rt. önkormányzati és egészségügyi üz-
letága 2005. január elején kezdte meg mûködését. A tavalyi év
erõfeszítéseinek gyümölcse a nyertes pályázat, melyet az üzlet-
ág reményei szerint több, hasonló nagyságrendû megbízás kö-
vet az idén.

Nyugdíjasok farsangjaNyugdíjasok farsangja
PusztaegresenPusztaegresen ——
hastáncosokkalhastáncosokkal (Írásunk az 5. oldalon)(Írásunk az 5. oldalon)

Visszavonták a költségvetést
Nem hagyta annyiban a dolgot dr. Szabadkai Tamás alpol-
gármester és háttere. Csak azért is visszatromfoltak a polgár-
mesternek azért a merészségért, hogy szembehelyezkedett a
hivatalos irányvonallal. Juhász János ugyanis „összeszûrte a
levet” az ellenzékiekkel és néhány õt támogató MSZP-s kép-
viselõvel, hogy a háttérfõnökség jóváhagyása nélkül határ-
idõre elfogadtassa a testületi többséggel a költségvetést. Ez
sikerült is neki. Ezután az MSZP-sek keményen megdolgoz-
ták a polgármesterhez pártoló két képviselõt, Õri Gyulát és
Fülöp Istvánt. Így helyreállítva a rövid idõre megbomlott
pártfegyelmet, ismét szigorú „összetartást” rendeltek el az
MSZP-frakcióban. Ebbõl azonban lázadásáért végképp ki-
rekesztették a kegyvesztetté vált Juhász János polgármes-
tert. A legutóbbi testületi ülésen aztán az újra egységes
MSZP-frakció mindeddig példátlan tettre ragadtatta magát.
Visszavonták a már elfogadott költségvetést a törvényesség
helyreállításának ürügyén. Ennek újratárgyalását erre a hét-
re tervezik.

(Beszámoló a testületi ülésrõl a lap 2-3. oldalán.)
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Drámai fordulat

Juhász János polgármester a Fejér Me-
gyei Közigazgatási Hivataltól érkezett
törvényességi észrevétellel nyitotta meg
az ülést. Mint kiderült, január 31-éig csak
Ferencz Kornél, Juhász János és dr. Sza-
badkai Tamás tettek vagyonnyilatkoza-
tot, a többi 14 képviselõ nem, ami tör-
vénysértésnek számít.
Mint a polgármester elmondta: A febru-
ár 10-i ülésen kisebb forráshiánnyal, a vá-
ros érdekeit valószínûleg jobban szolgá-
ló, a kötelezõ feladatellátását biztosító
költségvetést fogadott el a testület. Ez,
gondolom, zavarta azokat, akik más jelle-
gû költségvetést akartak. Február 14-én,
amikor Nedoba Károly leadta a vagyon-
nyilatkozatát, õ és Etelvári Zoltán a köz-
igazgatási hivatalhoz fordultak, hogy a
testület 14 tagja február 10-én nem ren-
delkezett vagyonnyilatkozattal, így nem
jogszabályszerûen hoztuk az akkori dön-
téseket, és kérték a közigazgatási hivatal
észrevételezését. Az ügyrendi és jogi bi-
zottság felelõs azért, hogy a vagyonnyilat-
kozatokat nyilvántartsa és ellenõrizze.
Dr. Berzeviczy Gábor, az üjb elnöke már-
cius 3-án, utolsóként adta le a vagyonnyi-
latkozatát, és nem jelzett sem február
10-én, sem azután. Én csak egy költõi kér-
dést teszek fel: meddig mehet el egy kép-
viselõ a településével szemben? Az ülé-
sen részt vesz, nem szól semmit, aztán ha
nem az elképzelése szerint alakulnak a
dolgok, akkor bejelentést tesz?
Juhász indítványára a testület fölvette na-
pirendjére a törvényességi észrevétel tár-
gyalását.

Új költségvetés kell?

Ferencz Kornél: Számomra egyértelmû,
hogy a város költségvetését újra kell tár-
gyalni attól függetlenül, hogy hárman le-
adták a vagyonnyilatkozatukat. Kollektív
felelõsségvállalást kell tenni, és egyben
kérdezem a jegyzõasszonyt, hogy õ érez-e
felelõsséget ebben a kialakult helyzet-
ben? Javaslom a költségvetést érintõ té-
mákat levenni a napirendrõl.
Pedagógus Varga László: Van a városnak
érvényes költségvetése, nem javaslok
semmit levenni napirendrõl, mert ezzel a
város munkáját, mûködését veszélyeztet-
jük.
Nedoba: A városnak nincs érvényes költ-
ségvetése, ezt az expolgármester is na-
gyon jól tudja, a város mûködtetésének
veszélyeztetése nem helytálló.
A testület 9:7 arányban elfogadta, hogy
12 pontot ne tárgyaljanak ezen az ülésen.

„Megóvtuk a várost,
ezért köszönet jár”

Nedoba: Úgy érzem, hogy megóvtuk a vá-
rost, ezért inkább köszönet járna. Én is
hibásnak érzem magam. Az SZMSZ sze-
rint a jegyzõ köteles jelezni a testületnek,
a polgármesternek, az alpolgármester-
nek és a bizottságnak, ha jogszabálysér-
tést észlel. A jegyzõasszony nem figyelt
arra, hogy leadtuk-e a vagyonnyilatkoza-
tot.
Juhász: Én se Berzeviczy úrtól, se a jegy-
zõtõl nem kaptam ilyen jelzést. A vagyon-
nyilatkozatot az SZMSZ szerint az ügy-
rendi és jogi bizottság tartja nyilván és
ellenõrzi.
Krupa Rozália jegyzõ: Ha valakinek vala-
mi nem feladata, azt nem rajta kell szá-
mon kérni. Annyiban hibásnak érzem
magam, hogy nem állítottam a szõnyeg
szélére a képviselõt, hogy elvégezte-e a
testület által ráruházott feladatot vagy
sem. Elnézést kérek, hogy hatodrangú-
ként nem jutott eszembe ezt megkérdez-
ni még az ülést megelõzõen.
Bódai Gábor (Berzeviczyhez): Ha már
ezt a feladatot elvállaltad, nehogy már
nekem és a képviselõtársaimnak kelljen
szólni, hogy a vagyonnyilatkozatot január
31-ig le kell adni. Nehogy már én vigyem
el a balhét.

Ki a fekete bárány?

Dr. Berzeviczy: Egy politikai csatározás
kellõs közepén én lettem a fekete bárány.
A levélben benne van az is, hogy mulasz-
tottak a képviselõk, és a jegyzõ illetve a
polgármester sem jelezte, hogy a vagyon-
nyilatkozatukat nem nyújtották be a kép-
viselõk. Lehet kenni a kakit, amit én hi-
báztam, azt vállalom, de tegyen így min-
denki. Nem az idén, hanem 2002-ben ju-
tottunk be mindannyian. Mindenki tud-
ta, hogy le kell adni a vagyonnyilatkoza-
tot. A január 20-i ülésre behozták a hiva-
tal dolgozói a vagyonnyilatkozathoz
szükséges nyomtatványokat. Kedves kép-
viselõ társaim, ha ti ezt nem vettétek át és
nem adtátok le idõben, az a ti felelõssége-
tek.
Etelvári: Itt nem azok az emberek van-
nak, akik naponta bugásszák a törvénye-
ket. Nedoba Karcsival mi törvényesen
próbálunk eljárni, mégis mi vagyunk a
közellenségek? Igen kemény dolog lett
itt elcsusszantva, Emberek vagyunk, té-
vedhetünk. Mindnyájan hibáztunk. Én
elfogadom, hogy rengeteg dolga van a

jegyzõnek, és ezek szerint erre nem fi-
gyelt, és mi sem.
Ferencz: Mi nem fõállásban vagyunk
képviselõk. Amikor ügyet kell intézni,
annak mindig a jegyzõn keresztül kell
mennie, most pedig, amikor felelõsség-
vállalásról van szó, a jegyzõasszony azt
mondja, hogy õ a hatod rendû senki eb-
ben az ügyben?
Krupa: A törvény bizottsági hatáskört ír
elõ. A képviselõket nem az én jogom el-
számoltatni, de ha ilyen szabályozást
akarnak, én ígérem, hogy be fogom tar-
tatni a képviselõkkel.
P. Varga: Válaszolni kell a közig. hivatal-
nak, hogy a törvénysértést megszûntet-
tük. Itt egy szó sincs leírva, hogy a februá-
ri ülés törvénysértõ volt, és az ott hozott
döntések bármilyen ponton is törvényt
sértenek. Egyszerûen nem tudjátok elvi-
selni azt, hogy 9 fõs szavazati többséggel
nem a ti álláspontotok ment keresztül.

Magyar
vagy hottentotta?

Etelvári: Magyartanár vagy és magyarul
nem tudsz értelmezni? Abban az eset-
ben, ha a képviselõ a vagyonnyilatkozatá-
nak leadását elmulasztja, annak benyúj-
tásáig a képviselõi jogait nem gyakorol-
hatja. Uraim, ha ez nem egyértelmû, ak-
kor én nem vagyok magyar gyerek, ha-
nem hottentotta.
Fülöp István: Azt mondták, hogy a nyom-
tatvány itt volt valahol a helyiségben, csak
el kellett volna venni. Ha más anyagokat
ki tudnak osztani az ülésen, akkor azt mi-
ért nem tették oda a képviselõk elé? Ha
valaki észrevette, akkor miért nem szólt
10-én, hogy ez nem törvényes?
Gábris István: Mi lesz az útpályázattal?
Ott is törvényt sértünk?
Juhász: minden törvénysértõ.
Dr. Szabadkai: Minél gyorsabban kell
hozni egy megerõsítõ határozatot, ne-
hogy már emiatt elveszítsünk egy pályá-
zatot.
A testület 9 igen, 8 nem arányban elfo-
gadta a törvényességi észrevételt. Ezzel
együtt hatályon kívül helyezték a február
10-én és 17-én hozott rendeleteiket.

„Igazi magyar ember
vagy”

Hitoktató Varga László: Ezzel a képvise-
lõ-testület anyagi kárt okoz a városnak.
Dr. Szabadkai: Szerintem jogszabályt
sértõ döntésben sem én, sem más képvi-
selõtársam nem kíván részt venni. Oldjuk
meg a problémát, és minél hamarabb hív-
juk össze a testületi ülést.
Horváth Tibor: Õri Gyulának szeretném
megköszönni, hogy legalább egy napra
mert hõs lenni. Igazi magyar ember vagy.
Õri: Biztos te is voltál már hasonló hely-
zetben.
Horváth: Én sz…ban vagyok, mióta meg-
születtem.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület március 10-ei nyílt ülésérõl —
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Közbiztonság

A rendõrség beszámolója kapcsán Bódai
azon véleményének adott hangot, hogy
szükséges lenne a rendõrség épületének
felújítása, a technikai feltételek korsze-
rûsítése. Egyúttal köszönetet mondott az
ott dolgozóknak, hogy a mostoha körül-
mények között is derekasan helyt tudnak
állni.
Gábris István több kérdést is intézett a
megyei rendõrfõkapitányhoz: Mikor ál-
lítják be az ígért traffipaxos gépkocsit?
2006-ban várható-e jelentõs javulás a sár-
bogárdi kapitányság technikai feltételei-
ben? Milyen rendõri intézkedéseket ter-
veznek a halálos közlekedési balesetek
megelõzése érdekében?
Etelvári ugyancsak megköszönte a rend-
õrség munkáját. Kérte, hogy jobban fi-
gyeljenek oda a szabálytalan parolásokra
és behajtásokra.
Fülöp Sándor: Sárbogárd és Budapest
között egyes bandák rendszeresen meg-
támadják az utazó fiatalokat a személy-
vonatokon, elveszik a telefonokat, pénz-
tárcákat, aztán leszállnak, és nem lehet
õket utolérni.
P. Varga: Múlt héten a sárszentmiklósi
klubkönyvtárnál cigány fiatalok gyüle-
keztek, mivel a sárbogárdi mûvelõdési
házban újraindított diszkóba nem enged-
ték be õket a bõrszínük miatt. Akkor este
sikerült európai módon rendezni a dol-
got, de autókonvojok indultak el a megye
többi részérõl is. Próbáltam csitítani
õket, nincs okom feltételezni, hogy ha-
zudtak volna. Kérném, hogy ameddig ez
a diszkó mûködik, addig a járõrszolgálat
jobban figyeljen oda.
Schmidt Lóránd: Valóban kb. 100 roma
származású fiatalember jelent meg a
diszkónál baseballütõkkel, késekkel, mi-
egyébbel felszerelve. Beengedték õket
azzal a feltétellel, hogy ha a legkisebb
összetûzés is történik, kitiltják õket.
Papp Károly megyei rendõrfõkapitány
megköszönte az anyagi és erkölcsi támo-
gatást. Elmondta: 5 millió Ft-ot költöttek
a sárbogárdi kapitányság épületére, a tel-
jes bútorzatot kicserélték. Jó lenne, ha
akadna a városban egy olyan hely, ahol
egy új rendõrségi épületet lehetne kiala-
kítani. Tavaly 3 új gépkocsit kapott a ka-
pitányság, idén márciusban remélhetõleg
még újabb gépkocsikkal gyarapodhat az
állomány. Még ebben a félévben sor ke-
rül az informatikai eszközök cseréjére is.
Szeretnénk növelni a helyszíni bírság alsó
és felsõ határát, illetve szigorítani a köz-
lekedési pontrendszert, hogy már 2-3 ki-
hágás után legyen lehetõsége a rendõr-
ségnek a vezetõi engedélyt bevonni. A
vasúttal kapcsolatban felvesszük a társ-
szervekkel a kapcsolatot.
Õri: Az idén is szeretné támogatni a
rendõrség munkáját a képviselõi kerete
egy részével.
Juhász a testület nevében megköszönte
az egész rendõrség valamint a májusban
nyugdíjba vonuló dr. Horváth Zoltán

rendõrkapitány munkáját, és ajándékot
nyújtott át neki.
Dr. Horváth: Köszönöm szépen, a hazá-
mat szolgálom.

Sport némi
pengeváltással

Bódai elismerõen szólt a sportklubok
mûködésérõl, és szorgalmazta, hogy vala-
miképpen változtatni kellene a sárbogár-
di sporttelep épületeinek siralmas álla-
potán.
Nedoba: Ezek szerint belátjátok, hogy a
múltkori költségvetés egy rossz döntés
volt, és elnézést kérsz — mert gondolom,
ezt akartad mondani.
Fülöp I. dicsérte a sárbogárdi labdarúgók
beszámolóját, de valamennyi sportág ve-
zetõjének tisztelet és köszönet jár. Jelez-
te, hogy a miklósi sportpálya körül megáll
a víz, és veszélyezteti az ottani létesítmé-
nyeket.

Gazdaságtalan
buszjáratok?

Megszûntetné a helyi buszjáratokat mû-
ködtetõ vállalkozó a Hõsök terétõl Sár-
bogárdon belül közlekedõ 12.40-es, illet-
ve a Kislókig közlekedõ 15.00 órás helyi
járatot, mivel gazdaságtalannak tartja
azokat.
Ferencz, Õri, Gábris és p. Varga a két já-
rat megszüntetése ellen érveltek.
Juhász elmondta, hogy a költségek emel-
kedése miatt éppen csak fenn tudja ma-
gát tartani a vállalkozó. Több millió
Ft-tal tartozik az önkormányzatnak is.
Horváth: Tegyünk a buszra plakátot, an-
nak a bevételébõl is lehet fedezni a költ-
ségeket.
Szõnyegi Lajos (mûszaki osztály): Öt
perccel elõbb egy Alba Volán-járat megy,
és az elviszi az utasokat, Kislókon pedig a
kilenc napból egy napon utazott egy utas.
A testület végül nem fogadta el a menet-
rendváltozásra irányuló kérést.

Egyebek

Júliusban a Zengõ Óvoda, augusztusban
a Kippkopp Óvoda fogadja majd gyerme-
keket.
Március 1-jétõl 57 embert vettek fel
közmunkára, ebbõl 30 fõt a cigány ki-
sebbségi önkormányzat javaslatára.
Szív- és érrendszeri szûrés lesz április
elején a sárbogárdi kistérségben.

Bejelentések

Dr. Berzeviczy: A Vezér utca egy szaka-
szán, a Szabadság utca környékén és a
Gárdonyi utcában is gondot okoz a bel-
víz.
Schmidt: A miklósi várostáblánál nem vi-
lágít a lámpa. Kéri Horváth Tibor képvi-
selõt, ha valamilyen véleménye van bár-
kinek a származásáról, születési helyérõl,

azt ne próbálja meg ilyen formán elõadni,
mert a következõ alkalommal gond lesz
belõle. Én nem személyeskedtem soha,
és ezt viszont várom.
Nedoba: Mint az MSZP-frakció vezetõje
visszautasítom azt a kijelentést, amit
nagy nyilvánosság elõtt tettél, hogy aki az
MSZP-re szavaz, az nem is magyar em-
ber.
Juhász: Ez bizottsági ülésen hangzott el?
Schmidt: Már az utcán.
Õri: A nagyhörcsöki buszmegálló állapo-
ta olyan, amilyen. A vízelvezetõ árok el
van dugulva Ödönpusztával szemben.
Fülöp I.: A kábeltévével hogy állunk,
mert a lakók nagyon kérdezgetik.
Bódai: A Hõsök terén a térkép szét van
tépve. A Vágóhíd utcánál az utcanévtáb-
la akadályozza a kilátást. Kellene egy ke-
rékpártároló a bölcsõdéhez. Mikor kerül
sor az Iskola köz, Asztalos, Kígyó, Nyíl,
Wesselényi, Csík, Mészöly és Vak B. utca
rendbetételére? Az ott lakóknak méltat-
lan körülmények között kell közlekedni-
ük.
H. Varga: A Kazinczy és a Kölcsey utca
állapota elviselhetetlen. Valaki bekopo-
gott hozzám és teljesen higgadtan azt
mondta, hogy ha az autójával történik va-
lami, akkor rajtam keresztül juttatja el az
önkormányzathoz a kártérítési igényét.
Gábris: A vadásztársaságok fizettek-e te-
rülethasználati díjat az önkormányzat-
nak? Ha igen, szeretném, ha azt a föld-
utak rendbetételére fordítanánk.
Ferencz: Biztos vagyok benne, hogy 17-
én egy jól átgondolt, megfontolt költség-
vetést tudunk létrehozni.
P. Varga: Meg kell tanulni a demokráci-
át, hogy hol így szavazunk, hol úgy szava-
zunk. A frakciófegyelem is nagyon fon-
tos, de egy város esetében az együttmû-
ködés sokkal fontosabb. Etelvári képvi-
selõ immár ötödik alkalommal a pedagó-
gusi felkészültségemre utal pejoratív ér-
telemben. Én szívesen látok bárkit az
óráimon. Kikérem magamnak, hogy a te
végzettségeddel az én diplomámat kér-
dõjelezd meg. A 63-as úton a csatornafe-
dõk és környéke kritikán aluli állapotban
vannak. A miklósi temetõ mellett a Rá-
kóczi utcai szakasz töredezik.
Juhász: A kábeltévé kapcsán a bõség za-
varával fog küzdeni a város, mert május
16-án a jelenlegi szolgáltatónak, a
Kábelsat-2000 Kft.-nek adtunk egy elvi
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy bõ-
víteni kívánják a rendszerüket. Ezzel pár-
huzamosan nyertünk egy pályázatot a
szélessávú kábelhálózat kiépítésére. A
két cég felveszi a kapcsolatot egymással,
és igyekeznek dûlõre jutni.

Gyõrfi Erzsébet, Hargitai Kiss Virág
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A Zengõ Óvoda jótékonysági bálja
Az idén — március 11-én — is megren-
deztük a már hagyományosnak számító
jótékonysági bálunkat. Ez már a 9. alapít-
ványi bál volt, melynek célja, hogy óvodás
gyermekeinknek minél jobb feltételeket
tudjunk biztosítani gondtalan óvodás
éveik eltöltéséhez, megfelelõ fejleszté-
sükhöz.
A báli készülõdést sok izgalom, fáradsá-
gos munkaszervezés elõzte meg. Az
szmk-s anyukák és néhány lelkes szülõ
minden fortélyt bevetettek, hogy minél
több tombolát és adományt gyûjtsenek
össze. Ez a szülõk és a vállalkozók segít-
ségével sikerült is. Köszönjük a támoga-
tásokat, ajándékokat, süteményeket, a
szervezésben, rakodásban, a vacsora fel-
szolgálásában nyújtott segítséget minden
szülõnek, szmk-tagoknak, óvodai dolgo-
zóknak. Lelkes fáradozásuk meghozta az
eredményt, a bál nagyon jól sikerült; en-
nek legjobb bizonyítéka, hogy hajnali 4
óráig tartott a jókedv és a mulatság. Eh-
hez hozzájárult a cecei Szabó László és
édesapja, akik a zenét szolgáltatták.
A vendégeket esztétikusan díszített asz-
tal várta, melyet Lepsényi Izabellának
köszönhettünk. Vidám hangulatú lég-
gömb-dekoráció fogadta az érkezõket
Kukucska Rózsa jóvoltából.
A mûsorban fellépett Bíró Krisztina, aki
könnyûzenei dalokat énekelt, és a Black
Time világbajnok tánccsoport, akik nagy
sikert arattak a nézõk körében.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlété-
vel Juhász János polgármester úr és Etel-
vári Zoltán képviselõ úr is.
Köszönjük a két szmk-elnöknek, Szente
Lászlónénak és Huszár Gábornénak, az
szmk-tagoknak és a szülõknek az odaadó,
lelkes segítséget, melyet a bál megszerve-
zésében és lebonyolításában nyújtottak.
Külön köszönjük büfésünknek Bruzsa
Sándornak és feleségének reggelig tartó
munkáját. Köszönet Nagyné Rehák Juli-
anna igazgatónõnek, hogy helyet biztosí-
tott nekünk a Mészöly Géza Általános Is-

kola aulájában, Farkasné Horváth Ág-
nesnek, hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta a konyhát. A szakácsnõk és takarí-
tónõk munkáját is köszönjük.
A tombola fõdíját az EUROTEL mobil-
telefon-szaküzlet ajánlotta fel.

Támogatóink voltak: Print City Nyomda,
Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,
Márkovics Lajos vállalkozó, Mikó Zsolt
(Húsipari Kft.), Köõ Imre pék, Paczona
István (Óra- és ékszerbolt), Kõrösiné Csa-
tári Gyöngyi kozmetikus, Szõnyegi Tünde
fodrász, Alíz ruházati bolt, Menõ Manó,
Takácsné Varga Andrea kozmetikus, Mé-
száros Jánosné (T-Mobil), Ego sportbolt,
Ötlettár, Cosa Nostra pizzéria, Orova 2000
Bt., Buday Anna fodrász, Lekner Zsuzsan-
na (Arabella cipõbolt), Légió 2000 Secu-
rity, Szakács Sándorné (virágbolt), Delta
testépítõklub, Örkényi Béla zöldséges, Hy-
ros Invest Kft., Amadeus pizzéria, 500-
1000 Ft-os bolt, OMV benzinkút, Faragó
butik, Szontágh Rózsa (lottózó), Klaár
András (100 Ft-os bolt), Baby-mami szak-

üzlet, Start autósbolt, Robifon, Radírpók
írószerbolt, Horgászsziget, Lencsésné (ru-
házati bolt), Huszár Gábor autószerelõ,
Huszár Zoltán vállalkozó, Nagy Dávidné
(élelmiszerbolt), Kéri István vállalkozó,
Bodoki Györgyné, Irka papírbolt, Szabó
Istvánné (Flört divatáru), Photo Hall, Réz-
kígyó Patika, Fagyöngy virágbolt, Aranyor-
só, Király Mihály fuvarozó, Olcsó áruk
boltja, Villamossági bolt, Drogéria, PC-CD
kuckó, Intim fehérnemû bolt, Sárrét Color
Kft., Atlanta sportbolt, Gáz-modul, Két-
kerék szerviz, Nefelejcs virágüzlet, Tóth Ár-
pád Révész, Banda virágbolt, Fõtéri cuk-
rászda, Jakab Róbert fodrász, Gödör Bt.,
Tósoki György autószerelõ, Sörpatika, Sza-
bó Attila vállalkozó, Dobrovoczki Zsu-
zsanna fodrász, 100 Ft-os bolt (Körmen-
di—Kazsoki), Pannon GSM, Spuri kerék-
párszaküzlet, Vinklmann Zsolt vállalkozó,
Reformház, Tinódyné Liszi Helga, Gyõri
Lajos vállalkozó, Fûrészné Zsuzsa,
Szabóné Kriszti edénykölcsönzõ és mind-
azok a szülõk, akik támogatásukkal, tom-
bolatárgyakkal segítették az óvoda bálját.
Még egyszer köszönjük dolgozóink, gyer-
mekeink nevében a szülõk munkáját.

Az óvoda dolgozói,
a szülõk közössége és az óvodás gyermekek

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

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

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

Kérem, a jövõben is tiszteljenek meg támogatásukkal!

Az alapítvány adószáma: 18483228-1-07
Boda János, a kuratórium elnöke

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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Nyugdíjasok farsangja Pusztaegresen
A pusztaegresi nyugdíjasklub mûsoros farsangi mulat-
ságot rendezett szombaton a kultúrházban. Erre meg-
hívták az alapi nyugdíjasklubot és a középbogárdiakat
is. Az esten mûsort adott a pusztaegresi nyugdíjasklub
énekes csoportja, bemutatkoztak az alapi klub éneke-
sei és táncosai. Vidám jelenetet adtak elõ az alapiak és
a középbogárdiak.
Az est látványossága a középbogárdi hastáncegyüttes
volt, akik a hastáncos produkció mellett fátyoltáncot is
bemutattak. A végén a közönség soraiból is invitáltak
fürge nyugdíjasokat egy lenge hastáncra, sõt, a pusz-
taegresi klubvezetõ asszony férjét is elkapták egy for-
dulóra.
A mûsor után vacsorával vendégelték meg a népes kö-
zönséget és a szereplõket, majd táncmulatság követke-
zett. Éjfélkor a tombolasorsoláson sok értékes tárgy
lelt gazdára, melyen a fõdíj két gyönyörû pörkölt torta
volt.

Hargitai Lajos

DIÁKPÉNTEK

A Petõfi Sándor Gimnázium hagyományai szerint minden év-
ben, március 15-e környékén, egy nap a diákoké. Ilyenkor a di-
ákönkormányzat szervezésében a legkülönfélébb programo-
kon vehet részt az iskola ifjúsága. Idén sem volt ez másképp,
sport- és szellemi vetélkedõkön, játékos megmérettetésen,
versmondásban, sõt, fõzésben próbálhatták ki magukat kicsik
és nagyok egyaránt.

Hargitai Kiss Virág
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Még egyszer a nyolcosztályos gimnáziumról
Az elmúlt hónapokban két számszerû összegzést készítettem a
nyolcosztályos gimnázium öt végzett osztályának eredményei-
rõl. Az egyiket a továbbtanulásról, a másikat az idegen nyelvi
képzésrõl. Mindkettõt számadásnak és toborzásnak is szán-
tam. A most közreadott harmadik rész szubjektív megállapítá-
sokat tartalmaz, végzett diákjaink fogalmazzák meg tapaszta-
lataikat a jelentkezési lehetõség korában levõk számára. Terje-
delmi okok miatt csak két, a véleményeket legjobban összefog-
laló írást olvashatnak.
„1996-ban kezdtem meg tanulmányaimat a gimnáziumban. Ré-
gen volt. Az elsõ évekre már nem is igazán emlékszem. Ahogy
mondani szokták: mintha csak elröppentek volna az évek. Az-
tán ahogy közeledünk a jelenhez, egyre több az emlékkép: ami-
kor a szünetben, a folyosón nyüzsög az osztály, és hasztalan pró-
bálja bárki lecsillapítani a huszonnyolc izgatott gyereket; ahogy
épp a legújabb számítógépes játékokban elért eredményeikkel
dicsekednek egymásnak a fiúk; egy esõs õszi nap kint a pályán,
amikor mintegy tíz lányból nyolc „annyira beteg”, hogy semmi-
képpen sem tud tornázni és inkább az élet „fontos” dolgait be-
szélik meg…
Azt hiszem, az egész osztály nevében mondhatom: mindent át-
éltünk, amit egy diáknak általában át kell élnie. De néhány té-
ren biztosan szerencsésebbek is voltunk, mint egy átlagos kö-
zépiskolás: nyolc — néha rövidnek, néha hosszúnak tûnõ —
éven keresztül ugyanazok voltak az osztálytársaink, együtt nõt-
tünk fel; ugyanazok voltak a tanáraink, látták, ahogy felnövünk.
A mindennapok alatt megismertük egymást, és kialakult közöt-
tünk egy olyan szoros kapcsolat, amire most az egyetemen nosz-
talgiával gondol vissza az ember. Valójában csak ekkor tanulja
meg értékelni igazán.
Most már persze hiábavaló lenne azon tépelõdni, hogy mit kel-
lett volna másképp, jobban csinálnunk, amikor együtt voltunk.
Szétszéledtünk az országban — és azon túl is —, más tanárok és
más csoporttársak vannak a fõiskolán, az egyetemen. Így is van
rendjén. De azt nem szabad elfelejtenünk, hogy hogyan jutot-
tunk el idáig. A nyolcosztályos gimnázium elõnyeit — amiket
akkoriban persze gyakran tehernek, nyûgnek éreztünk —
ugyanis most élvezzük igazán.
Hány és hány dolgozatot írtunk a Petõfi-versenyekre — szinte
észrevétlenül —, de megtanultuk, hogyan kell elkészítenünk
egy tanulmányt. Persze, ehhez azért a nyelvtanórákon tanultak-
ra is szükségünk van. Kiselõadások, felelés az osztály elõtt szó-
ban — eleinte nehéz volt, aztán megszoktuk, természetessé
vált. Ma is újra meg újra megrökönyödöm, amikor azt látom,
hogy van olyan egyetemista, akinek gondot okoz, hogy kiálljon a
csoport elé, és ezért a kiselõadás helyett inkább a sokkal nehe-
zebb írásbeli dolgozatot vállalja. És bár nem reál beállítottságú
szakra járok, de azért megdöbbentett, hogy amikor egyik taná-
runk olyan képletet írt fel a táblára, amiben törtvonal és
szumma is szerepelt, akkor ötven emberbõl negyven kétség-
beesett. Szerencsére én nem, a matematikaórák, még ha né-
hány embernek akkoriban rémálmot is okoztak, kellõképpen
megalapozták tudásunkat. A matematikafakultáción tanult in-
tegrálás pedig, meg kell hagyni, emel az ember lányának tekin-
télyén. S amitõl a gimiben leginkább féltünk: minden év végén
két vagy három szóbeli vizsga, más-más tárgyakból. Eleinte még
reszketve léptünk be ilyenkor a terembe — az érettségire azon-
ban már rutinosan mentünk. Érettségi… Nehéz percek, ami-
ken azért önmagában a rutinosság még nem segített volna át.
De nem kellett aggódnunk más tekintetben sem. Eleinte a
nyomdás, csipkézett szélû kis kártyák, majd a piros pontok, ké-
sõbb az ötösök és a különbözõ versenyek, no meg persze a taná-
ri noszogatás ösztönöztek minket arra, hogy igyekezzünk elsa-
játítani azt a hatalmas mennyiségû tudást, amit irodalomórán
kaptunk. Az évszámdolgozatok pedig arra ösztökéltek, hogy a
történelemtanulást is vegyük komolyan: volt, amikor három-
száz-négyszáz évszámot kellett egyszerre fejben tartani, így elõ-
fordult az is, hogy valakinek ötször vagy hatszor kellett számot

adnia ugyannak a korszaknak a történéseirõl. De végül mindig
sikerült. Talán különbözõképpen, de mindkét órán jó hangulat-
ban és persze kemény munkával készültünk fel a szóbeli érett-
ségire. S hogy a többi tárgyból hogyan tudtunk szóbelizni? Hát,
sehogy… Nem kellett. A gimnáziumban ugyanis szerencsére
olyan nyelvtanárok tanítottak minket, akik számára fontos volt,
hogy megszerezzük a nyelvvizsgát: gyakran maradtak ott ve-
lünk egy-egy délután és töltették ki a már-már kötetnyi feladat-
lapot. De megérte, hiszen mindegyik élõ nyelvbõl nyelvvizsgát
szerezhettünk, így mentesültünk az érettségi alól. De nem csak
az élõ nyelvek, a latinóra sem volt ám hasztalan: izgalmas törté-
neteket hallgattunk és olvastunk, szentenciákat tanultunk.
Most is mindig örömmel tölt el, ha az elõadásokon egy-egy is-
merõs latin mondást hallok vagy valahol ilyet olvasok.
S mennyi minden volt még: kirándulások, szakkörök, énekkar,
színjátszás, közös ünnepek, versenyek… Sokat adott nekünk a
középiskola, és nem csak tanulmányi téren. Nem bántam meg,
hogy nyolcosztályos gimnáziumba jártam, s azt sem, hogy ebbe
a gimnáziumba jártam. Csakis köszönetet tudok mondani ér-
te.”
„Annak idején, amikor úgy döntöttem, hogy „kisgimibe” jelentke-
zem, sokan mondták azt, hogy nem ajánlják, mert ott egy csomó
mindennel terhelnek, sokkal többet kell teljesíteni, meg hogy még
korai az egész... Érthetõ volt a bizonytalanság, mivel még senki
nem tudott semmi biztosat az egészrõl. Végül mégis — elsõsorban
szülõi ösztönzésre, amiért máig hálás vagyok — jelentkeztem a fel-
vételire: lesz, ami lesz, veszteni nem fogok semmit... És sikerült!”
Az elsõ évekre már nem nagyon emlékszem, ami egyben azt is je-
lenti, hogy nem igazolódtak be a rosszindulatú találgatások: nem
volt sokkal megterhelõbb, mint az általános harmadik-negyedik
osztálya, szerintem teljesen normális, alig érezhetõ átmenet volt a
két rendszer között. Tanultunk tovább, ahogy korábban. Az igazi
változás szerintem akkor következett be, amikor elkezdtük a 9. év-
folyamot. Akkor vált nyilvánvalóvá, hogy mennyivel alaposabban
és lassabban tanulunk bizonyos tantárgyakat, ugyanis a velünk
egykorúak — a normál gimisek — addigra már egyszer végigértek a
történelmen, sokkal többet tanultak irodalomból stb. Mi pedig szé-
pen lassan haladtunk az anyaggal.
Aztán megjelentek az év végi vizsgák, amelyek szerintem az egész
nyolcosztályos képzés egyik legnagyobb elõnyét jelentették. Felké-
szültünk ugyanis arra, ami az egyetemen várt ránk. Emlékszem,
hogy minél többször kellett vizsgáznom, annál kevésbé izgultam,
ami azért elég jó dolog. Talán éppen ennek köszönhetõ az is, hogy
mire eljutottam/eljutottunk az érettségiig, már csak egészséges vizs-
gadrukk volt bennem. Ezek a vizsgák emellett abban is segítettek,
hogy az ember minél jobban átlássa az évi anyagot, majd ezekre
építve már könnyen fel lehetett készülni az érettségire is. Késõbb az-
tán az egyetemen is jól jött ez a kis „rutin”. Szóval, ha akkor nem is,
de most nagyon hálás vagyok a vizsgákon szerzett tapasztalato-
kért...
Szerettem oda járni. Bár négy év után úgy adódott, hogy Budapes-
ten folytathattam volna a tanulmányokat, mégis úgy döntöttem,
hogy maradok, fõleg a családias hangulat miatt. Bogárdon mindig
olyan közvetlenek voltak a tanárok, jó hangulat volt, és mégis na-
gyon sokat tanultunk/tanultam... A nyolcosztályos képzés egyik
„hátránya” ugyanaz, mint az elõnye: nyolc évig ugyanazoktól a ta-
nároktól tanulunk, ugyanabban a tanári szobában beszélgetnek
rólunk. Úgy gondolom, összességében nagyon jó a nyolcosztályos
képzés, és a Petõfi gimi is messze veri a környék többi iskoláját. Ha
ott élnék most is, akkor a gyerekemet is ebbe az iskolába íratnám
be. Még akkor is, ha kollégiumban kellene laknia! Sõt!”
Úgy érzem, hogy a megjelent három cikkel minden szükséges
információt közreadtunk ahhoz, hogy diákok és szüleik mér-
legelni, dönteni tudjanak, hogy megadják-e a lehetõséget ön-
maguknak és gyermekeiknek. Bölcs döntést kívánok! Március
31-ig még megtehetik.

Boda János
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Jöjj el, szabadság!
Március 14-én forró hangulatú ünnepi esten emlékezett 1848
márciusi eseményeire Sárbogárd. A József Attila Mûvelõdési
Központ színházterme zsúfolásig megtelt. A választások közel-
sége ellenére minden politikai felhangtól mentes, méltóság-
teljes ünnepségnek lehettek részesei mindazok, akik eljöttek.

Az est házigazdája Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ volt.
Õ mondott ünnepi köszöntõt is. Beszédében méltatta az ünnep
jelentõségét.
— Bármennyire is úgy tûnik, hogy nincs még március, mert az
utcákon és a mezõn is fagy és hó uralkodik, mégis tavaszodik
már! Tavaszodik, és eltelik a szívünk a szabadság vágyával, s
tudjuk, hogy a mi felelõsségünk ezt a szabadságot szívünkben,
lelkünkben és az egész magyar társadalomban végképp kitelje-
síteni. Ezért kell most tennünk mindannyiunknak, és ezért kell
most végképp az ajtón kívül hagyni a tél szomorúságát, a lel-
künkben összegyûlt keserûséget és a reménytelenséget.
A március mindig új reményekkel tölti be szívünket. Annak re-
ményével, hogy rajtunk múlik, hogy valóban eljöjjön az a sza-
badság, amire ez a nemzet mindig is vágyott.
Fontos számunkra 1848 üzenete.

Akkor bontakozott ki mai szépségében a magyar nyelv. Akkor
született meg az önálló, szuverén magyar állam létrehozásának
gondolata. Akkor alakult meg az elsõ felelõs magyar kormány.
A polgárosodásnak abban az elsõ szakaszában fogalmazódott
meg e nemzet hosszú távú programja, hogy nyugodt, szabad,
külsõ hatalmaktól független polgári demokrácia épüljön ki Ma-
gyarországon. Ezt a programot — az elõdeink, Széchenyi, Kos-
suth és a forradalmi márciusi ifjúság által megálmodott
programot — kell nekünk most végleg beteljesíteni.
A mai estét akkor ünnepelhetjük meg méltóan, ha nem politi-
kusok beszélnek, hanem a mûvészet, az érzések, a szív nyelvén
válik közös élménnyé számunkra ennek a forradalomnak a mai
ember számára szóló üzenete. Mai esténk mûsorával emlékez-
zünk együtt 1848 forradalmának hõseire a sárbogárdi fúvósze-
nekar, a sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar vala-
mint kiváló mûvészeink, Sasvári Sándor és Varga Miklós tolmá-
csolásában!
És valóban.
Rég nem tapasztalt lelkes hangulatú estnek lehettünk részesei.
A sárbogárdi kórus Kodály egyik legforradalmibb kórusmûvé-
vel (Fölszállott a páva) már az elsõ pillanattól megteremtette a
hangulatot, amely a késõbbiekben minden mûsorszámmal egy-
re csak fokozódott. Érdekes összeállítást mutatott be egy alkal-

mi helyi közösség: az 1848-as forradalom és szabadságharc
nagyszerû nõalakja, Kossuth Zsuzsa és az 1956-os nõi hõsök
egyikének, Wittner Máriának az életútját állították párhuzam-
ba.
Sasvári Sándor és Varga Miklós énekmûvészek tovább fokoz-
ták a hangulatot. Amikor a mûsor befejezéseként a Nemzeti
dal-t ketten énekelték, annak refrénjét: „A magyarok istenére
esküszünk…” a közönség velük együtt énekelte. Elõkerültek
ekkor a nemzetiszínû zászlók, és felemelkedtek a kezek is a
levegõbe.
Na, és ezen az estén a Himnuszt és a mûsor végén a Szózatot is
nem meghallgatta, hanem énekelte a közönség.
A mûsor után Lengyel Zoltán bejelentette, hogy a Petõfi-em-
léktáblánál koszorút helyez el 1848 hõseinek emlékére. Gyer-
tyát gyújtva vele tartott az ünneplõ közönség is. Az emelkedett
hangulatban a koszorúzás után még sokan ott maradtak az em-
léktáblánál. Aztán elõször csak egy-két hang kezdte bizonytala-
nul énekelni: „Kossuth Lajos azt üzente…” aztán mind többen
csatlakoztak, s végül zengett az egész utca.
Sokan úgy éreztük, a szabadság tiszta levegõje járta át ezen az
estén a lelkeket.
Talán mégis tavaszodik?

Hargitai Lajos
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Az év játékvezetõje
A sárbogárdi teremfocitorna döntõ mér-
kõzésének levezetésére egy játékvezetõ
sem vállalkozott. Ez a szezon amúgy is
feszült hangulatú volt, így hát a szerve-
zõk úgy gondolták, meghívnak egy híres
NB I-es játékvezetõt, Arany Tamást. A
hétfõi döntõ meccset õ vezette. A játék
elõtt interjút kértem tõle.

— Általában úgy lesz valakibõl játékvezetõ,
hogy játékos korában megsérül, és aztán
nem bír elszakadni a pályától. Önnel is ez
történt?
— Ez valóban így volt. Én is úgy kezdtem
annak idején, hogy apám már 6 éves ko-
romban vitt a nagy rangadókra, a Népsta-
dionba, ahol 70-80.000 ember volt, aztán
én is elkezdtem focizgatni.
— Hány éve már ennek?
— 10 évesen lettem igazolt focista a Móri
SE csapatában, és a serdülõ ifiben ját-
szottam jó néhány mérkõzést. Aztán ami-
kor a felnõttbe felkerültem, éppen a 13.
meccsemen megsérültem. Kettõs lábtö-
réssel, sípcsont és szárkapocstöréssel ke-
rültem kórházba 1985-ben. Ennek már
21 éve.
— Nagy lelki megrázkódtatás volt, gondo-
lom.

— El voltam kenõdve kegyetlenül. Most
mi legyen? Hogyan maradhatok én a zöld
gyepen? Ezen gondolkodtam a kórház-
ban, míg ott voltam hetekig, kifeszítve az
ágyon. De aztán biztattak az orvosok,
hogy jobb lesz a lábam, mint új korában,
nem kell ezzel törõdni. Amikor meg-
gyógyultam, elkezdtem járni egy játékve-

zetõi tanfolyamra, hogy valahogy azért a
pályán maradjak. Levizsgáztam 1985-
ben, és 1986 tavaszán elkezdtem bírás-
kodni. Akkor még a móri körzeti bajnok-
ságban fújtam a sípot. Egyedül kellett
mennem a mérkõzésre, mert nem volt
annyi játékvezetõ. Csákberény—Ba-
konycsernye meccs volt az elsõ. Egyedül
vezettem az ifit és a felnõttet is. Tehát
egybõl mélyvízbe dobtak, és utána elég
szépen sikerült felfelé lépegetni a rang-
létrán. 1986 nyarán már felkerültem a
megyei másodosztályba, utána egy évre
rá a megyei elsõ osztályban vezettem a
meccseket. Majd másfél év katonaság kö-
vetkezett. Közben nem bíráskodhattam.
1990- ben lettem NB III-as, '92 decembe-
rében NB II-es játékvezetõ. 1994 nyarán
megtudtam az örömhírt, hogy felkerül-
tem az NB I-be. Szeptember 14-én vezet-

tem a BVSC—Zalaegerszeget, az volt az
elsõ NB I-es meccsem. Most járok 124-
nél.
— És közben az év játékvezetõje is lett.
— A tavalyi évben megszavaztak a ma-
gyar sportújságírók.
— Ehhez külön gratulálok.
— Köszönöm szépen. Akkor külön meg-
szavaztak a profi játékosok is. Tehát két
kategóriában sikerült elnyernem a „2005.
év legjobbja” címet. A szakmai értékelés
alapján is 2005 õszének a legjobbja let-
tem. Tehát jól sikerült a tavalyi év. Éppen
ezért volt meglepetés, hogy most néhány
hétre visszarendeltek az NB II-be. De hát
ez benne van a játékvezetésben. Volt már
ilyen egyszer 5 évvel ezelõtt is. Akkor is
kikerültem egy félévre az NB I-bõl. Miu-
tán jól sikerült az a félév, akkor visszake-
rültem az NB I-be.
— Nem könnyû a bíró helyzete, mert hol az
egyik, hol a másik csapatnak nem fújja jól a
sípot.
— Nem lehet úgy bíráskodni, hogy min-
denkinek jó legyen.
— A bogárdi bírók is így vannak ezzel. Most
is azért hívták Önt Bogárdra, mert ezt a
döntõ meccset senki nem akarja levezetni.
— Hát, nem tudom, hogy mi vár még itt
rám, de ugyanúgy készültem, mint más-
kor. Minden mérkõzés egyformán fon-
tos. Most erre koncentrálok, hogy minél
jobban sikerüljön. Remélem, hogy nem
vallok szégyent.
— Amatõr meccset is szívesen vezet?
— Nagyon szívesen, sõt, örülök, hogyha
hívnak. Az ország minden tájára, öregfi-
úk tornájára kapok meghívást.
Megkérdeztem a játékvezetõt a meccs
után is, hogy mi a véleménye, milyen volt
a meccs.
— Két jól felkészített csapat ragyogó ira-
mú, sportszerû mérkõzést játszott. Gyõ-
zött a ma jobb napot kifogó csapat, mely a
játékra törekedett, elképzeléseit meg
tudta valósítani. A közönség csodálatos
volt, partner volt végig a mérkõzés folya-
mán. Kár, hogy e városnak nincs egy
sportcsarnoka, amely biztos, hogy hasz-
nára válna a játékosoknak, nézõknek
egyaránt. Ha hívtok, jövök!
— Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást,
és velünk töltött egy jó estét!

Hargitai Lajos

Szerkesztõségünkben kaphatók többek között az alábbi könyvek:

A Szent István Általános

Iskola története 1926-2005

Horváth Lajos: Iskoláskönyv;

Kocsis Lajos: Légy jó, kisfiam!

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2006. március 17-én
(pénteken), 9 órakor rendkívüli ülést
tart, melyre meghívom. Az ülés helye:
Sárbogárd Város Polgármesteri Hiva-
talának díszterme, Sárbogárd, Hõsök
tere 2.

Napirend
1. Tájékoztató a város és körzete mun-
kaerõ-piaci helyzetérõl és a foglalkozta-
tást elõsegítõ támogatások lehetõségei-
rõl.
2. Az önkormányzat 2005. évi költség-
vetésrõl szóló 1/2005. (II. 14.) Ktr. szá-
mú rendelet módosítása.
3. A városi önkormányzat 2006. évi költ-
ségvetési rendeletének elfogadása.
4. Az egyes szociális ellátásokról szóló
42/2002. (XII. 17.) Ktr. számú rendelet
módosítása.
5. A gyermekvédelem helyi rendszeré-
rõl szóló 41/2002. (XII. 17.) Ktr. számú
rendelet módosítása.
6. A lakáscélú támogatásról szóló
13/2002. (XII. 17.) Ktr. számú rendelet
módosítása.
7. A luxusadóról szóló rendelet megal-
kotása.
8. A lakások és helyiségek bérletérõl és
elidegenítésérõl szóló rendelet alkotá-
sához szükséges döntések.
9. A szélessávú hálózatépítés költségé-
nek módosítása.
10. Nevelési-oktatási intézmények
2006/2007. évi nevelési és beiratkozási
idõszakának meghatározása.
11. Tájékoztató a 2005. évi közhasznú,
közcélú foglalkoztatásról, a végzett
munkákról, a 2006. évi foglalkoztatás
kereteinek meghatározása.
12. A távhõ szolgáltatásért fizetendõ
2006. évi bérleti díj felhasználásáról
döntés.
13. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás 2005. II. félévi munkájáról be-
számoló.

14. A 2006. évi városi ünnepek és ren-
dezvények idõpontjának és szervezõi-
nek meghatározása.
15. A Sárbogárdi Napok rendezvényso-
rozat idõpontjának elfogadása.
16. Közmûvelõdési feladatellátás át-
adása, pályázatok elbírálása.
17. Jelentés a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról.
18. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
19. Bejelentések—interpellációk.
19/1. Sárbogárd, Úttörõ utca felújításá-
ra pályázat benyújtása a Fejér Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz.
19/2. Sárbogárd, Árpád út (Kisfaludy u.
és a Túry M. u. közötti szakaszának) fel-
újítására pályázat benyújtása a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nácshoz.
19/3. Sárbogárd, Bem utca (Imre major
u. és az Esze T. u. közötti szakaszának)
felújítására pályázat benyújtása a Kö-
zép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácshoz.
19/4. Sárbogárd, Rákóczi u. (Magyar u.
és Álmos vezér u. közötti szakaszának)
felújítására pályázat benyújtása a Kö-
zép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácshoz.
19/5. Sárbogárd, Tinódy u. (Radnóti u.
és a Posta u. közötti szakaszának) felújí-
tására pályázat benyújtása a Közép-Du-
nántúli Regionális Fejlesztési Tanács-
hoz.
19/6. Az alapi gondozóotthon szenny-
vízcsatorna-hálózatra történõ rákötése.
19/7. Az állattartásról szóló 11/2004. (II.
25.) Ktr. számú rendelet módosítása.

Zárt ülés
1. Választási szervek tagjainak megvá-
lasztása.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
3. Fellebbezések.
4. Bejelentések.

Juhász János polgármester

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.

ADÓ 1%
A sárbogárdi Templomunk Alapít-
vány kéri, hogy adójuk 1%-ával támo-
gassák tevékenységét.

Célunk a római katolikus templom és
plébánia épületének felújítása.

Adószámunk: 18490499-1-07.
Megnevezés: Templomunk

Alapítvány, Sárbogárd.

Szíves támogatásukat köszönjük.
Isten fizesse meg!

1% a nyilvánosság
fórumainak

fejlesztéséért
A Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú
Egyesület kéri a tisztelt adózó állam-
polgárokat, hogy adójuk 1%-ával já-
ruljanak hozzá a nyilvánosság elektro-
nikus fórumainak fejlesztéséhez Sár-
bogárdon és környékén.

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

Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú Egyesület

ADÓ 1%
Köszönettel fogadjuk, ha támogatják
céljainkat a nekünk utalt jövedelem-
adójuk 1%-ával.

Adószámunk: 18484205107.

Sárszentmiklósi Iskoláért
Alapítvány

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!

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

Adószámunk: 18495504-1-07.

Közalapítványi kuratórium
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
Vasutas—Toledo 2005

11-4 (6-3)
Vezette: Nagy S. Vasutas: Guszejnov,
Rozgonyi, Magyar, Flõgl, Fövenyi. Cse-
re: Bozsoki, Horváth T. Toledo: Csuti J.,
Horváth I., Horváth Zs., Barabás R., Kiss
A. Csere: Barabás B., Bodoki, Kiss L.,
Soós II.
Alig kezdõdött el a mérkõzés, kezezés
miatt büntetõhöz jutott a Vasutas, me-
lyet értékesített is. Ez megadta az alap-
hangot. Sokkal nyugodtabban játszottak
és rúgták a gólokat a szétesõen futballozó
Toledo kapujába. Veresége ellenére
megtartotta harmadik helyét a Toledo. A
gólarányt szépen elcsúfították a Toledo
játékosai. Ha a Vasutas így játszott volna
a bajnokság során, akkor a helyezés for-
dított lett volna. Góllövõk: Magyar (4),
Fövenyi (2), Flõgl (3), Rozgonyi (2),
illetve Barabás B., Barabás R. (2), Kiss A.

Flamengó—Arsenal 3-4 (1-2)
Vezette: Nagy S. Flamengó: Lekner,
Tóth S., Killer, Lakatos, Verbóczki. Cse-
re: Banda, Berta. Arsenal: Haray, De-
recskei, Kiss R., Veres P., Máté K. Csere:
Érsek, Kiss A., Lukács, Veres G.
Ezen a mérkõzésen a Flamengónak volt
veszíteni valója, mely be is jött, mert a
Taki Team, illetve a Magnum gyõzelme
esetén két helyet is hátrább kerülhetett a
tabellán. Szoros küzdelem, kihagyott
nagy helyzetek a pályán. Ahogy egyenlí-
tett a Flamengó, úgy kezdés után azonnal
góllal válaszolt az Arsenal. Végül meg-
nyerte a mérkõzést, teljesen megérde-
melten. Rá sem lehetett ismerni a
Flamengóra, fáradt, sokat egyénieskedõ
csapat benyomását keltették. Góllövõk:
Verbóczki (2), Berta, illetve Derecskei,
Máté K., Veres P. (2).

Légió 2000—Old Boys
6-2 (2-0)

Vezette: dr. Tihanyi L. Légió: Meggyes,
Németh, Csuti, Szilágyi F., Tar. Csere:
Szilágyi Cs. Old Boys: ifj. Porkoláb, Vasi,
Soós I., Huszár, Tóth. Csere: Szakács.
Nehezen szerzett elõnyt a Légió, a lelke-
sen futballozó Old Boys ellen az elsõ fél-
idõben. A második félidõben, hengerelt a
Légió. Gyõzelmével megõrizte negyedik
helyét a tabellán. Sokáig elõnyösek vol-
tak a bronzéremre. Az érdekesség, hogy
most is a hátvédek rúgták a gólokat. Sár-
ga lap: Németh. Góllövõk: Németh (3),
Csuti (3), illetve Vas, Soós I.

Miklós-Cece—Enying 1-3 (0-2)
Vezette: dr. Tihanyi L. M-C: Gyenes,
Kiss P., Klazer, Kokics, Erdélyi. Csere:
Démuth, Salamon. Enying: Varga, Pu-
delka, Csányi, Körmendi II., Vas T. Cse-
re: Körmendi I., Vass F.
Végig nagy mezõnyfölényben játszott az
Enying. Nehezen találták meg góllövõ ci-
põjüket. Az õszi és a tavaszi fordulóban is

a legnehezebb gyõzelmet tudták kicsikar-
ni az M-C ellen, akiknek ha kis szerencsé-
jük van, akkor még szorosabb lehetett
volna az eredmény. Az egész bajnokság
során az enyingi csapat nem veszített
pontot. Góllövõk: Erdélyi, illetve Vas T.,
Vass F., Körmendi II.

Extrém—Vidámfiúk 5-0
(játék nélkül)

Nem érkezett meg a Vidámfiúk csapata a
mérkõzésre. Így a versenykiírás XI/2.
pontja értelmében a vétlen csapat javára
5-0-s gólkülönbséggel igazoljuk az ered-
ményt, továbbá ki nem állásért -3 ponttal
is sújtjuk a Vidámfiúk csapatát.

Haladás—B. B. Truck SE
12-2 (5-0)

Vezette: dr. Tihanyi L. Haladás: Géczi,
Balogh, Szántó Zs., Szántó K., Nagy. Cse-
re: Hollósi, Tóth, Berzeviczy. B. B.
Truck: Kovács, Dobrovótzki, Zádori, Si-
mon, Balázs. Csere: Bognár.
A két csapat megegyezése értelmében,
mivel az elõbbi mérkõzés elmaradt, elõbb
kezdõdött a mérkõzés, melybõl a Hala-
dás magabiztos játékkal ilyen arányban is
megérdemelten került ki gyõztesen, egy
helyezést elõbbre lépve a tabellán. Kiál-

lítás: Szántó Zs., illetve Dobrovitzki.
Góllövõk: Szántó K. (4), Nagy (3), Balogh
(4), Hollósi, illetve Zádori (2).

Devils—DKS 0-8 (0-4)
Vezette: Nagy S. Devils: Ocsovai, Lajtos,
Huszár, dr. Pátzay, Dravecz. DKS: Sup-
licz, Domján, Kassai, Farkas, Mondovics.
Csere: Kelemen, Somogyvári.
Sima mérkõzés volt az esélyesebb csapat
gyõzelmével. Góllövõk: Domján (3), Far-
kas, Kassai (2), Kelemen, Mondovics.

Taki Team—Twister 5-0 (2-0)
Vezette: Nagy S. Taki Team: Lajtos, Ko-
csis, Rohonczi M., Geiger, Rohonczi G.
Csere: Iván, Juhász, Király. Twister: Ba-
jer, Molnár, Balogh, Szabó L., Papp. Cse-
re: Bognár.
Sportszerû mérkõzésen nyert a Taki Te-
am csapata. Lelkesen küzdött a Twister,
de a nagyobb tudás elõtt fejet kellett haj-
tani. Azzal, hogy az összes gólt Geiger
lõtte, megszerezte a gólkirályi címet a
Bogárd és Vidéke csapatban. Góllövõ:
Geiger (5).

Magnum VBT—OMV
5-3 (2-0)

Vezette: Fekete L. Magnum: Györök,
Csendes, Csõgör, Bor, Lakatos. Csere:



Bogárd és Vidéke 2006. március 16. POLITIKAI HIRDETÉS

Fizetett politikai hirdetés



POLITIKAI HIRDETÉS 2006. március 16. Bogárd és Vidéke

/X/ – Fizetett politikai hirdetés

Áder János Enyingen
Áder János, a Fidesz frakcióvezetõje és Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ
tartott fórumot Enyingen kedden este. A fórum elõtt beszélgetve megkérdeztük
Áder urat, hogyan viselik a Fidesz ellen egyre erõsebb támadásokat a médiában?

— Azt szoktam erre mondani, hogy az, ami eddig történt, egy
békés teadélután ahhoz képest, mint ami a következõ négy
hétben fog történni.
— Erre felkészültek?
— Természetesen felkészültünk, lelkiekben és minden egyéb
szempontból, hiszen tudjuk, hogy a szocialisták mindent meg-
tesznek a következõ négy hétben annak érdekében, hogy a ha-
talmat megtartsák. Mert mindenáron meg akarják tartani a
hatalmat. Szinte már eszelõsen ragaszkodnak ehhez. Nem az
ország problémáival, nem a választópolgárok problémáival
foglalkoznak. Nem kormányozzák ezt az országot, mint ahogy
az elmúlt évben sem kormányozták. Látványpolitizálás van ma
Magyarországon, ami súlyos következményekkel járt. Súlyos
következmény az ország eladósodása, a költségvetési hiány
mértéktelen megemelkedése és nem utolsó sorban a munka-
nélküliség drámai mértékû növekedése. Egy igazi kormány-
nak, amely valóban az emberek problémáival törõdik, ezekkel
a gondokkal kellett volna foglalkoznia az elmúlt esztendõben,
nem a lovak közé dobva a gyeplõt hagyni, hogy az ország a sza-
kadék szélére sodródjon. Ezen változtatni kell. Új munkahe-
lyekre, a gyermekes családok és pályakezdõ fiatalok támogatá-
sára van szükség, azon kívül az otthonteremtési hitelek és a di-
ákhitel-kamatok leszorítására, a magyar gazdák munka- és
versenyfeltételeinek javítására. Errõl szól a Fidesz programja.
Ezt a programot a mi kormányzásunk sikeres négy esztendeje
fémjelzi.
A fórumra várakozókkal ezalatt zsúfolásig megtelt az enyingi
mûvelõdési ház nagyterme. Akik nem fértek be, az elõtérben
kivetítõn kísérhették figyelemmel a teremben zajló eseménye-
ket.
Miután Lengyel Zoltán köszöntötte a vendégeket, Áder János
szellemesen, hatalmas tárgyi tudással érvelve mutatta be a Fi-
desz programját hallgatóságának. Ezzel párhuzamosan vi-
deó-bejátszásokkal tette hitelessé mondandóját.
Három fõ témát helyezett a középpontba: a munkahelyterem-
tés, az otthonteremtés és családtámogatás kérdését.

Munkahelyteremtés
Az Orbán-kormány jelentõs eredményeket ért el ezen a terü-
leten, hiszen a munkanélküliséget 9,1 %-ról 5,7 %-ra csökken-
tette 2002-re, és 236.000 új munkahely létesült a négy év alatt.
A szocialisták azt mondták, hogy ennél is többet tudnak tenni;
400.000 új munkahelyet ígértek, és mi a valóság? Az 5,7 %-ról
7,5 %-ra nõtt a munkanélküliség (ez a legfrissebb adat), és
436.000 regisztrált munkanélküli van ma Magyarországon. A
foglalkoztatási hivatal adatai szerint 100.000 fõvel több a mun-
kanélküliek száma, mint négy évvel ezelõtt volt, és a pályakez-
dõ fiatalok körében 72 %-kal több a munkanélküli, mint négy
éve, azaz minden ötödik pályakezdõ fiatal ma munkanélküli.
Ezek a tények. És ezen kívánunk változtatni. Errõl szól a Fi-
desz programja.

Családtámogatás
Tavaly évvégén a gyermekek után járó adókedvezményt szét-
verték, megszüntették. Arra hivatkoztak, hogy ezt csak a gaz-
dagok tudnák igénybe venni. Ki is a gazdag ma Magyarorszá-
gon? 2005-ben egy egygyermekes család már havi 74.000 Ft-os
jövedelem mellett igénybe tudta venni az egy gyermek után já-

ró adókedvezményt. Egy kétgyermekes család havi 98.000
Ft-os jövedelem mellett a két gyermek után járó kétszer 4000
Ft-os adókedvezményt teljes egészében igénybe tudta venni.
Egy három gyermeket nevelõ család havi 150.000 Ft-os jövede-
lem mellett a háromszor 10.000, azaz 30.000 Ft-os havi adóked-
vezményt igénybe tudta teljes egészében venni. Ma nem veheti
ezt igénybe, mert eltörölték. A dupla családi pótlék így csak
egy szimpla átverés. A miniszterelnök dupla családi pótlékot
ígért, de a többi egyéb járandóságot elvonta. Az összes nagy-
családos — 120.000 ilyen család van — még rosszabbul járt.
Ahol a két szülõ jövedelme meghaladta a 150.000 Ft-ot, azok
mind rosszabbul jártak, mint 2005-ben. Sõt, vannak olyanok,

akik igen súlyos veszteségeket kénytelenek elkönyvelni a rend-
szer átalakítása következtében. Pl. egy csepeli családban az
édesapa dolgozik egyedül, 87.500 Ft-ot keres, az édesanya ott-
hon van, munkanélküli segélyt sem kap, egy gyermeket nevel-
nek. Ez a család a rendszer átalakítása következtében 5.239
Ft-ot veszített havonta, ez egy évre kiszámolva akkora összeg,
mint az édesapa egy havi nettó keresete. Egy havi keresetet
vettek ki a zsebükbõl az igazságosság nevében.

Otthonteremtés
Másfél évvel a kormányváltás után a következõ döntéseket
hozták: lecsökkentették felére a felvehetõ hitelt, megemelték
a kamatot, lerövidítették a futamidõt és szétverték azt az adó-
kedvezmény-rendszert, ami a hitel felvételéhez kötõdött. De
mielõtt megszûntették volna a kedvezményeket, arra nagyon
odafigyeltek, hogy a fél kormány (Kovács László, Kökény Mi-
hály, Csabai Lászlóné) felvette a kedvezményes kölcsönöket.
2003-ban készítettek egy felmérést és megállapították, hogy
270.000 család kötött hitelszerzõdést a mi idõnkben, ami azt
gondolom, hogy elég szép szám, ennyi család egy kicsivel még-
iscsak elõrébb tudott lépni. Ezt megszûntették, azt mondták,
hogy szélesebb körnek akarnak lehetõséget biztosítani, és csi-
náltak „Fészekrakó” programot. Ennek a keretében eddig
21.000 szerzõdést kötöttek. Döntsék el Önök, hogy melyik a
nagyobb szám.
Áder János beszélt még az egészségügy helyzetérõl és sok
egyéb kérdés is terítékre került. A hallgatóság felszólalásaiban
megerõsítette õt: saját tapasztalatuk, hogy ma valóban
rosszabbul élnek az emberek. Emelkedett a gyógyszerek ára,
többszörösébe kerül az energia, a gáz, villany stb. Hangos tet-
szésnyilvánítással tettek hitet amellett, hogy Magyarországon
megérett a helyzet a változásra.
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Mihalkó. OMV: Halasi, Zsebõk, Killer,
Sinka, Gráczer. Csere: Domján J.
Nagyon jó iramú, sportszerû mérkõzés
volt. Távoli lövésekkel próbálkoztak a
csapatok bevenni az ellenfél kapuját. Ez
az elsõ félidõben nem jött be. Szöglet
után egy közeli lövéssel szerzett góllal
biztosan vezetett a Magnum. A második
félidõben is a Magnum játéka volt a meg-
határozó, annak ellenére, hogy döntetle-
nül végzõdött. Góllövõk: Mihalkó, Csen-
des, Bor (2), Lakatos, illetve Killer, Dom-
ján, Sinka.

Sárkeresztúr KIKE—
Memphis Plusz 0-5 (0-1)

Vezette: Arany Tamás. (A 2004/2005. évi
labdarúgó NB I. legjobb játékvezetõje.)
Sárkeresztúr KIKE: Plézer, Vörös, Haj-
dinger, Lengyel, Sütõ. Csere: Szauervein,
Pluhár. Memphis Plusz: Boros, Herczeg,
Takács, Salga, Simon. Csere: Lóth, Mol-
nár, Roszkopf L.
A mérkõzés kezdete elõtt Fekete L. be-
mutatta, majd méltatta Arany T. eddigi
pályafutását. Utána elkezdõdött a Bo-
gárd és Vidéke csoport bajnokságát el-
döntõ kétszer húsz perc. Nagy volt a talál-
gatás, megoszlottak a vélemények attól
függõen, hogy ki-kinek szurkolt. Taktiku-
san játszott mind a két csapat. Öldöklõ
küzdelem folyt a bajnoki címért szebbnél
szebb támadásokkal. Néha keménység is
elõfordult a játékban, de azt csírájában
elfojtotta a játékvezetõ. Végül a sok tá-
madás után a Memphis ért el gólt, ezzel
elõnyhöz jutott az elsõ félidõ végére. A
második félidõben is a Memphis akarata
érvényesült, pontos átadásokkal operált
eredményesen, míg a KIKE távoli lövé-
sekkel próbálkozott sikertelenül.
A szép számú közönség közül Weisz
Gyuri sárga lapot kapott. A bajnokság
sorsa: ragyogó játékvezetés mellett, jó já-
tékkal párosulva, a szurkolók: Bajnokcsa-
pat! Bajnokcsapat! kiáltással ünnepelték
kedvenceiket. A hatodik fordulóban el-
szenvedett vereség, a hetedik forduló
döntetlenje után a KIKE elõnye 4 pontra
nõtt. Ezt packázták el.

Tamás! A szervezõk nevében köszönetet
mondunk, hogy nem utasítottad vissza
kérésünket. További jó játékvezetést, erõt,
egészséget kívánunk!
Sárga lap: Pluhár. Kiállítás: Sütõ 2 perc.
Góllövõk: Salga (4), Molnár.

Bogárd és Vidéke-csoport
végeredménye

1. Memphis Plusz 15 3 2 78-34 48
2. Sárkeresztúr KIKE 14 2 4 93-57 44
3. OMV 13 1 6 109-60 40
4. Krencz Nagyker 11 5 4 72-48 38
5. Extrém 11 4 5 74-51 37
6. Magnum 9 1 10 68-71 28
7. Taki Team 8 2 10 69-52 26
8. Flamengó 7 4 9 62-72 25
9. Arsenal 5 2 13 41-57 17
10. Twister 1 2 17 33-92 5
11. Vidámfiúk 2 2 16 48-125 5
A Vidámfiúk csapatától ki nem állás miatt -3 pont le-
vonva.

Góllövõlista állása:
Gólkirály: Geiger Zoltán 36 gól (Taki Te-
am), II. Bor József 35 gól (Magnum), III.
Salga Géza (Memphis), Sütõ Zoltán
(Sárkeresztúr) 31 gól.

Fair bútor-csoport végeredménye
1. Enying 20 - - 168-24 60
2. DKS 16 1 3 107-50 49
3. Toledo 2005 12 1 7 92-75 37
4. Légió-Fair Kft. 12 - 8 92-33 36
5. Haladás 11 1 8 77-54 34
6. Vasutas 11 - 9 102-73 33
7. Miklós-Cece Öf. 11 - 9 93-46 33
8. Old Boys 8 1 11 78-116 25
9. B. B. Truck SE 3 2 15 27-132 11
10. Pusztaegresi Fiúk 1 2 17 19-125 5
11. Devils 1 - 19 16-166 -3

Góllövõlista állása:
Gólkirály: Vass Ferenc 43 gól (Enying);
II. Vas Tamás 39 gól (Enying); III. Ma-
gyar Norbert 34 gól (Vasutas).
Azonos pontszám esetén az egymás elle-
ni eredmény dönt.
A sportszerûségi versenyt a Miklós-Cece
csapata nyerte négy hibaponttal.

Zárórendezvény, sportbál
március 25-én lesz.

— G. F. —

SIC hírek,
eredmények
2006. március 4., Pápa,

2006. évi országos
íjász terembajnokság

Gilicze Ferenc a senior országos bajnoki
címe mellé még lõtt egy új országos csú-
csot is.
Egyesületünket ezen a versenyen egy fõ
ifjúsági cadet, két fõ felnõtt férfi és két fõ
senior versenyzõje képviselte.
Lovász Balázs ifi cadet versenyzõnk a
rangsorolóban és a kieséses fordulóban
egyaránt a 8. helyen, a középmezõnyben
végzett. Balázst, az LRI-Malév nagyon
tehetséges versenyzõje, Csöregh Pál fosz-
totta meg a továbbjutástól. A Malév ver-
senyzõjérõl el kell mondani, hogy nagyon
sikeres, s talán nem túlzok, ha azt írom,
hogy minden versenyén lõ egy-két új or-
szágos csúcsot. A 2005. augusztusi cadet
ifi országos bajnokságon új világcsúcsot
ért el 60 méteres távon. A jelenlegi orszá-
gos csúcslistán 16 érvényes országos csú-
csát tartják nyilván, és nem tudom hány-
szor javíthatta meg saját korábbi eredmé-
nyét. Ezeket azért írom le, hogy lássák a
kedves olvasók, hogy versenyzõinknek
milyen vetélytársaik vannak.
Felnõtt versenyzõink eredményei: Bóla
József a 29., Széplaki Zoltán a 26. helyen
végzett.
Krencz Szabolcs és ifj. Gilicze László el-
foglaltságuk miatt nem tudtak részt venni
ezen a versenyen.
A seniorok között két versenyzõnk in-
dult: Gilicze Ferenc az 1. helyen végzett.
Az országos bajnoki címe mellé még lõtt
egy új országos csúcsot, 18 méteren 4x3
lövés korábbi csúcsot javította 110 körre.
(2005. országos bajnoki címét 2006-ban
megvédte.)
Gilicze László a 3. helyet szerezte meg (a
rangsoroló fordulókat hiába nyerte meg,
az igazi befejezés elmaradt).
Azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt olva-
sókhoz, sportbarátainkhoz, hogy legye-
nek segítségünkre, támogassák egyesüle-
tünket az adójuk 1%-ával.

Adószámunk: 18491074-1-07.

Gilicze László
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KI VEZETI A VEZETÕKET?
IMA NEMZETÜNKÉRT

A Magyar Püspöki Kar imaévet hirdet „a
nemzet lelki megújulásáért”. Szokatlan,
rendkívül fontos lépés ez egyházi vezetõ-
ink részérõl, bizonyos, hogy sok elmélyült
ima, közös mérlegelés, helyzetelemzés
elõzte meg döntésüket. Nekünk is érde-
mes idõt szánni rá, hogy püspökeink ké-
rését komolyan vegyük. De vajon milyen
feltételek és körülmények között tud egy
nemzet lelkileg megújulni? Milyen ma is
érvényes elveket ad ehhez a Szentírás?
A választott nép története azt mutatja,
hogy egy nemzet lelki helyzete óriási
mértékben, mondhatjuk, döntõen függ
vezetõinek lelki helyzetétõl.
Az Ószövetségben olvassuk, hogy vala-
hányszor a király elkezdett bálványokat
imádni és erkölcstelen életet élni, mint
például Ácháb vagy Manassze, mindig
követte a nép is, mert bizony a vezetõk er-
re „csábították Júdát és Jeruzsálem lakóit”
(2Krón 9,2). Amikor aztán a másik király
vallási és erkölcsi értelemben megtért,
például Józija, az õ hatására megtért a
nép is, mivel a király „megtisztította Júdát
és Jeruzsálemet...a bálványoktól” (2Krón
34,3). Nos, ha ma talán nem is ennyire
egyszerû a helyzet, a lényeg nem válto-
zott. A nemzetre igenis döntõen hat veze-
tõinek szemlélete, erkölcse: ez örök nép-
lélektani adottság. Még akkor is, ha az
emberek — mint ma Magyarországon —
nem szeretik a politikát, a politikusokat,
a vezetõket, s látszólag közömbösek. Ez
az oka annak, hogy az 1Tim 2,1-2-ben Pál
apostol azt kéri, tartsunk ,,imát, könyör-
gést, esedezést és hálaadást” nem csak álta-
lában „minden emberért”, hanem külön és
kiemelten „a királyokért és az összes elöl-
járókért” vagyis a nép mindenkori vezetõ-
iért.

„A király szíve az Úr kezében van: ahová
akarja, oda irányítja” (Péld 21,1).
Ezek után érthetõ, hogy Isten számára a
vezetõk lelki helyzete végtelenül fontos.
A Példabeszédek könyvének verse sze-
rint Õ az ország vezetõivel megkülönböz-
tetett figyelemmel foglalkozik, hiszen oly
sok múlik rajtuk a nemzet életében, lelki
megújulásában. Legalábbis megpróbál
foglalkozni velük Isten, aminek azonban
számtalanszor nincs semmi látható foga-
natja, mert az illetõk nem hajlandók oda-
figyelni rá. Ezért nagy erõvel kellene
imádkoznunk azért, hogy országunknak
olyan vezetõi legyenek, akik hajlamosak
reagálni és mozdulni Istennek erre a ki-
vételes, egyenesen számukra fenntartott
különleges, megtisztelõ figyelmére és irá-
nyítására, hogy fontos döntéseiket —
hitük okán és/vagy lelkiismeretük szava
alapján — az Úr szent irányításával hoz-
zák meg. Imádkozzunk ezért!

Ima nemzetünk lelki
megújulásáért

Dicsõítünk Téged, Mennyei Atyánk, hálát
adunk Neked országunkért, mert Te éppen
itt, ezen a helyen áldasz meg minket: azon a
földön, amelyet Te adtál nekünk (MTörv
28,8).
Most rendelésed szerint imádkozunk és
könyörgünk minden emberért, különö-
sen a nép vezetõiért, az elöljárókért,
mindazokért, akiknek hatalmuk van fe-
lettünk, hogy békés, nyugodt életet élhes-
sünk szentségben és tisztességben. Ez
kedves a Te szemedben, mert azt akarod,
hogy egyházad békében, üldöztetés és fé-

lelem nélkül, szabadon hirdethesse neve-
det, s így minden ember üdvözüljön, és az
igazság ismeretére eljusson (1Tim 2,1-4).
Uram, Te azt mondod, boldog az a nem-
zet, melynek Istene az Úr (Zsolt 33,12).
Hisszük és valljuk, hogy Magyarország-
nak Te vagy az Ura, Istene: kérjük, add
meg minél több honfitársunknak, hogy
õbennük is valósággá váljék a Te ural-
mad! Ezért tégy minket alkalmassá és
készségessé az örömhír hirdetésére, hogy
sokan meghallják hívásodat, így alkal-
muk legyen elfogadni Téged Uruknak, és
sokasodjon a hívõk száma! (ApCsel 6,7).
Kérünk, adj ennek az országnak olyan ve-
zetõket, akik hajlanak is elfogadni akara-
todat, akik döntéseiket a Te szent irányí-
tásoddal hozzák meg, akiknek szemében
utálatos a gonoszság, mert az igazságos-
ság adja trónjuk szilárdságát (Péld
16,12).
Kérünk, tedd meg, hogy ellenségeink — a
fásultság, a dologtalanság, a közöny, a
szétszórtság, a reménytelenség, a de-
presszió, a jövõtlen gondolkodás, a szere-
tetlenség — meghátráljanak, elessenek,
eltûnjenek színed elõl és népünk körébõl
(Zsolt 9,4).
Dicsõítünk, Urunk, mert meghallgatod
és megválaszolod imáinkat, amelyeket
egy akarattal és a Te biztos, kinyilatkoz-
tatott ígéreteidre támaszkodva terjesz-
tünk eléd. Köszönjük, hogy megáldasz
minket jókedvvel, bõséggel: mert elõbb
van a jókedv, a lendület, lelkesedés, a hit,
a bizakodás, az odaszánás — és utána jön
a bõség. Hozz reánk víg esztendõt, Iste-
nünk!
Legyen meg a Te akaratod Magyarorszá-
gon! ÁMEN.

Meghívó

Robert May
misszionárius

istentiszteleti alkalma

március 25-én,
szombaton, 15 órakor

a sárbogárdi mûvelõdési ház
színháztermében lesz.

Golgota Keresztény
Gyülekezet
bibliaórái

Vajtán:
Zichy-kastélyban

csütörtökönként, 19.30 órakor.

Sárbogárdon:
a mûvelõdési házban keddenként,

19.00 órakor.

e-mail:
sarbogardgolgota@freemail.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

„…jó az Úr, örökkévaló az Õ kegyel-
me…” (Zsolt 100:5)

Március 19-én, vasárnap,
a sárszentmiklósi református

gyülekezetben
(Köztársaság út 181.) szolgál

Riskóné Fazekas
Márta lelkésznõ.

Délelõtt 10 órakor igét hirdet isten-
tiszteletünkön, délután 3 órakor vetí-
tettképes elõadást tart a lepramisszió
munkájáról.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk

erre az alkalomra.
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március 18-án, szombaton,
19 órakor:

Ha igaz volna
Színes amerikai romantikus vígjáték

Amikor David kibérel egy varázslatos
lakást San Franciscóban, amire a leg-
kevésbé számít — és vágyik —, az egy
lakótárs. Még alig kezdett bele, hogy
totális kuplerájt csináljon új lakhe-
lyén, amikor hirtelen felbukkan egy
csinos, ámde kifejezetten dirigálós
kedvû fiatal nõ, akit Elizabethnek hív-
nak, és aki váltig állítja, hogy ez az õ la-
kása. David meg van gyõzõdve róla,
hogy valami kapitális félreértés tör-
tént...

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

A Sárszentmiklós Egyesület Borbarát Köre

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

a VIII. SÁRSZENTMIKLÓSI
BORVERSENYT,

amelyre tisztelettel hívja

a SÁRBOGÁRD ÉS TÉRSÉGÉBEN ÉLÕ GAZDÁKAT.

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

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

A minõsítést és bírálatot hivatásos borszakértõkbõl és helyi gazdákból álló zsûri végzi.

Nevezés: 2006. március 24-ig, személyesen, HÉTFÕ és KEDD esténként,
18—21 óráig, a MIKLÓSI KLUBKÖNYVTÁRBAN, vagy a 06 (20) 476 3853-as
(Szuper György, a Borbarát Kör elnöke), a 06 (70) 284 1095-ös (Nagy György),

valamint a 06 (20) 581 3843 telefonszámon (Luczek Tibor).

A BOROK LEADÁSA: 2006. március 24-én, pénteken, 17—20 óráig,
a szokásos módon, fajtánként 2 db 0,7 l-es, zöld, hosszúnyakú borosüvegekben.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK A SZERVEZÕK!

NÕ az esély!
— Láttam a plakátodat, és nagyon találó
a felirat, miszerint NÕ az esély! Ennek ap-
ropójából kérdezlek, hogy nõként miért
vállalkoztál politikai szerepre?

— Éppen ezért. Arra gondolok, hogy
egy nõ hajlékonyabb, nem fél, hogy le-
esik a kalap a fejérõl, ha egy értelmes
programot támogat. A nõkben nagyobb
az alázat, ami egy ilyen feladat jó ellátá-
sához is szükséges. A politikában csak
elvétve találunk néhány nõt. Hiányolom
is, hogy nincs több, mert a családok is
mind-mind egy kis gazdaság, amit az
esetek 90%-ában a nõk igazgatnak és
nem rosszul. Akkor miért ne kapnának
több szerepet a nagypolitikában is?
Szükség van a nõkre. A lakosság fele nõ.
Sok esetben a nõkön múlik a gyerme-
kek, családok sorsa, jövõje. Mégsem
kapják meg az õket méltán megilletõ
megbecsülést. Vannak, akik megbotrán-
koznak, hogy én nõként merészeltem in-
dulni. Elõttem édesanyám példája van.
Õ három lányt nevelt fel egyedül, és én
tudom, hogy csak rajta múlt az, hogy
mindhármunkból megbecsült ember
lett. Ez a sorsa ma a nõk felének. Akkor
miért ne szólhatnának bele a sorsukat
érintõ döntésekbe? Miért kellene bele-
nyugodni abba, hogy a nõk sorsáról min-
dig férfiak döntsenek? A nõk többszörö-
sen hátrányos helyzetben vannak, mert
a gyermekeik miatt nem azonos eséllyel

indulnak a munkahelyeken. Ahol teljes
a család, ott ez nem is olyan súlyos prob-
léma, mert legalább a férfi kap munkát
akkor is, ha gyermeke van. De mit te-
gyen az a nõ, aki gyermekét egyedül ne-
veli, mivel gyermeke van, éppen ezért
nem kap munkát. Így halmozódik a hát-
rányos helyzete. Képletesen nézve, sok
nehéz táskát cipelnek a nõk a hátukon.
Nem véletlenül csökken a gyermekszü-
letések száma, tenni kell ellene. Ezért is
vállaltam a jelöltséget.

Persze nemcsak ezért, hanem azért is,
mert vannak terveim, amit szeretnék a
térségben megvalósítani. Bocsássák
meg nekem, hogy mindig családi példá-
imhoz nyúlok vissza, de ezt most a férfi-
ak érdekében teszem. Családunk férfi
tagjai, nagybátyáim példamutató család-
apák, akik a munkában, a családban egy-
aránt remekül helytállnak. Mindig sokat
adtam a véleményükre, ezért elismerem
a férfiak szerepét is. Nem is ellenük irá-
nyul a nõk érdekében kifejtett vélemé-
nyem, hanem azt szeretném csak hang-
súlyozni, hogy a nõk is kapjanak megfe-
lelõ képviseletet a közügyekben és a par-
lamentben egyaránt. Lehet, hogy jobb
lenne a világ, ha a nõk nagyobb szerepet
kapnának benne!

/X/ Fizetett politikai hirdetés

Meghívó

Szeretettel és tisztelettel meghívok min-
den érdeklõdõt 2006. március 23-án, 18
órakor kezdõdõ összejövetelünkre,
amelyet Sárbogárdon a József Attila
Mûvelõdési Központban tartunk A me-
zõgazdaság és a vállalkozások szerepe és
jelentõsége 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
Polgári Párt Fejér megyei elnöke.
2006. április 4-én dr. Dávid Ibolya lesz a
vendégem Sárbogárdon.

Harasztiáné Terner Irén

/X/ Fizetett politikai hirdetés
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Ananászos tál
Hozzávalók: 500 ml tejszín, 400 ml tejföl, 1 cs vaníliás cukor, 2
doboz ananász, 2 evõkanál cukor, rum (ízlés szerint), 2 csomag
babapiskóta.
Elkészítés: a piskótákat az ananászkockákkal keverve lera-
kom az edény aljába. A tejszínt keményre felverem, hozzá-
adom a tejfölt, a cukrot, a rumot, a vaníliás cukrot és a két ka-
nál ananászlét. A masszát rásimítom a piskótákra, a tetejét
cukrozott kakaóval megszórom.

Ordásfánk
Hozzávalók (12 darabhoz) a tésztához: 25 dkg liszt, fél teáska-
nálnyi só, 2 evõkanálnyi cukor, 12,5 dkg margarin vagy vaj, 12,5
dkg tejföl; a töltelékhez: 15 dkg orda sajt, 4 evõkanálnyi cukor,
1/4 teáskanálnyi õrölt fahéj, 10 dkg darált mandula, 3 evõkanál-
nyi mazsola; továbbá: olaj, fahéjas porcukor.
A lisztet keverjük el a sóval és a cukorral, majd darabonként
adjuk hozzá a (hideg) margarint, s jól dolgozzuk össze úgy,
hogy egyenletesen morzsalékos legyen. A tejfölt keverjük
hozzá, s a masszát egy órára lefedve, hideg helyen pihentes-
sük. Közben a töltelék alapanyagait összekeverjük. A tésztát
egy 30x40 cm-es téglalapra kinyújtjuk, s 10 cm-es négyzetek-
re vágjuk. Ezek közepére elosztjuk a tölteléket. Kevés vízzel
megnedvesítjük a tésztanégyzetek élét, s a tészta egyik felét
az átlón áthajtva háromszög alakú töltött táskákat készítünk
belõlük. (A tészta éleit villával jól nyomkodjuk össze, hogy a
sütésnél ne nyíljon szét!) Bõséges olajat melegítünk 170 oC-
ra, s a fánkokat abban sütjük aranysárgára. Az olajból ki-
szedve lecsepegtetjük és azonnal fahéjas porcukorral meg-
szórjuk.

Pulykarakottas
Hozzávalók: pulykahús (nyesedék is lehet), baconszalonna, 2
tejföl, reszelt füstölt sajt, burgonya, Vegeta, só, pirospaprika,
liszt.
Elkészítés: a szalonnával kibéleljük egy jénai tál alját, erre
kerül a kockára vágott nyers burgonya, melyet enyhén meg-
sózunk. A tetejére kerül a paprikás lisztben megforgatott
hús, majd Vegetás tejföllel borítjuk be az egészet. Tetejére
reszelt füstölt sajtot teszünk. Befedjük, vagy alufóliával beta-
karjuk. (Készülhet csirkehúsból is.)

MÁRCIUSOK
Vagy harminc évvel ezelõtt, az ünnep estéjén lobogtak a fáklyák
a Hõsök terén, az ifjúság zárt sorokban kanyarodott be a pártbi-
zottság épületéhez vezetõ lépcsõsor elé, az államvédelem civil
megbízottja indulatosan kurvaanyázott, ha a diákok közül valaki
kilépett a sorból, érthetetlenül feszült volt a hangulata. Akkor
nem értettük. Azóta világossá vált: március 15 a pártállami ha-
tóságok számára feszültség, próbatétel volt, irodáikban izgatot-
tan tanácskoztak, telefonáltak, készültségbe helyezték a rend-
õrséget, mozgósították a civil megbízottakat, ifjúgárdistákat (ez
olyasmi volt, mint a felnõtteknél a munkásõrség, tehát a párt-
diktatúra egyenruhás osztaga), a telefonlehallgatások különös
figyelemmel folytak, a sokszorosítógépeket az intézményeknek
le kellett adniuk a hatóságnál.
Miért volt ez a hûhó?

Hát azért, mert március idusa veszélyes volt. Ma nem értjük,
ugye? Mi veszély van a Nemzeti dalban, a Tizenkét pontban, a
Pilvax kávéház fiataljainak felidézésében, mi veszély van Petõfi
Sándorban?
Úgy látszik, volt valamiféle titokzatos veszély. Utálták odafönn
a hatalom berkeiben. Egyszerûen szerették volna eltörölni
március tizenötödikét úgy, ahogy van. Lehet, hogy azt sem iga-
zán szerették, hogy van, létezik magyar történelem. A fene tud-
ja, miért volt ez. Talán öntudatlanul ezzel fejezték ki a néptõl
való idegenségüket. Sokkal, de sokkal jobban szerették a no-
vember hetedikét, Leninék 1917-es szentpétervári hatalomát-
vételének az évfordulóját. Azt imádták, úgy fel voltak lobogóz-
va az utcák, hogy azt a mai fiatalok el sem tudják képzelni, szólt
a fõtéren a szovjet rezesbanda, a szovjet és a magyar laktanya
díszegysége a Kozma-iskolától a Domján pékségig verte a dísz-
lépést, voltak szavalatok, beszédek. Amikor viszont Pesten a fi-
atalok elénekelték a Kossuth-nótáikat, felolvasták a pontokat,
a rendõrök alaposan helyben hagyták õket a gumibotjaikkal.
Fodor Gábort meg Orbán Viktort együtt püfölték. A fõvárosi
gimnáziumokban olyan programokat kellett szervezni, hogy a
gyerekek kénytelenek legyenek az iskola négy fala között ma-
radni, nehogy kinn a Petõfi-szobornál elénekeljék, hogy „Kos-
suth Lajos azt üzente”.
Ezek után csodálkozni lehetett azon, hogy itt Sárbogárdon en-
gedélyezték, sõt, megszervezték az ünnepi fáklyás felvonulást.
Ez már beletartozik a puha diktatúra technikájába. Engednek,
de csak addig, ameddig jónak látják, tovább egy centit sem. Éne-
kelhetsz, viheted a fáklyát, de ha kilépsz a sorból, kapsz. És köz-
ben azt képzelheted, hogy szabad vagy, minden klassz.
Érdekesek ezek az ünnepek! Manapság a diák háborog, hogy be
kell mennie az iskolai ünnepségre, alig várja, hogy véget érjen,
és elmehessen a számítógépe mellé. Egy székelyföldi ember a
rádióban azt meséli, hogy õnáluk a reggeli misétõl az esti közös
asztalokig együtt ünnepel a falu, a legények, leányok lovas ko-
csikon vonulnak az utcákon, tele van énekkel a község. Nagy
élmény lehet. Nekünk nincs részünk ilyesmiben.

(L. A.)

A kép illusztráció

Nagymama receptjeiNagymama receptjei
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Az édesapám szûkszavú ember volt vilá-
géletében. Hanem ami kicsit mondott,
abból sokat lehetett érteni. Megtanultam
én ezt még akkor, mikor akkorka legény
voltam, hogy csak ágaskodva értem el a
kilincset.
Egyszer találtam a kocsiúton egy vadona-
túj krajcárt. Örömömben bukfencet
hánytam egészen a kisajtónkig, hanem
ott elcsendesedtem. Észrevettem, hogy
nagy sokadalom van nálunk. Tele volt a
tornácunk koldussal, édesanyám ott járt
köztünk a lisztes szakajtóval, édesapám
meg az aprópénzes erszénnyel.
— Van ám olyan nekem is! — mutogat-
tam büszkén a krajcáromat.
— Mit dolgoztál érte? — húzta össze
édesapám a szemöldökét.
— Nem dolgoztam én semmit. Találtam.
— Ejnye, de jókor találtad! — simogatta
meg apám a fejemet. — Add oda hamar a
Mátyáskának, neki már úgyse jutott kraj-
cár.
Mátyáska, az öreg énekes koldus már tar-
totta is a tenyerét, de én meg nagyon siet-
tem összecsukni az enyémet. S bizony el-
törtem volna a mécsest, ha a lel-
kem-édesanyám a pártomat nem fogja.
— Ugyan, apja! Hadd örüljön az a sze-
gény gyerek a talált krajcárjának! Majd
holnap kap helyette Mátyáska kettõt.
— Jó, én nem bánom — vont vállat édes-
apám —, de a talált pénz sose hoz szeren-
csét.
No, nekem hozott, mégpedig hamarosan.
Délután kimentem a vásárba, és elvásá-
roltam a kincset. Vettem rajta egy szép
körtemuzsikát. Olyant, amelyiknek az
egyik oldala pirosra van festve, a másik
meg sárgára. De olyan volt az, akár az iga-
zi körte. Valami bolond darázs annak is
nézte, s bizony még belekóstol, ha bele
nem fújok a körtemuzsikába.
De belefújtam ám, s a gyönyörû körtemu-
zsika olyan hangot adott, hogy a darázs
menten megszédült tõle. Alig bírt haza-
szállni Darázsországba, hogy elújságolja
a muzsikáló körtét. Kerülnek is engem
azóta a darazsak egész mostanáig.
Amikorra a nagyapóék háza elé értem,
akkorra egész beletanultam a mesterség-
be. Úgy rikoltoztam a fakörtét, hogy ma-
gamnak is harsogott bele a füle. Hanem
azért az az áldott nagyapó mégis azt
mondta, hogy ilyen szépet sose hallott
életében. Látszik, hogy az isten is muzsi-
kásnak teremtett.
Utoljára elõvette a nagyapó az erszényét,
és a markomba nyomott egy aranykraj-
cárt.

— Nesze, kis muzsikásom, amiért olyan
szépen fújod!
No, nekem se kellett egyéb. Most meg
már olyan szakadatlanul fújtam a gyö-
nyörû muzsikát, hogy belekékültem.
Nagyapó pedig a markomba nyomott
még egy aranykrajcárt.
— Ezt meg azért adom, lelkecském, hogy
most már ne fújjad tovább!
Sebaj, van még egy nagyapó is, akinek be-
mutathatom a tudományomat. A másik
nagyapó azonban mindjárt a második
krajcáron kezdte:
— Eredj inkább a Miklós bátyádhoz, drá-
gaságom. Az már úgyis süket az egyik fü-
lére szegény!
Éppen azért nagyon féltette Miklós bácsi,
szegény, a másik fülét. Õ már olvasatla-
nul adta a krajcárt.
— Veronka nénéd szereti az ilyent, fiam!
Az él-hal a szép muzsikáért.
Így aztán sorra jártam én az egész atyafi-
ságot, alsó, felsõ szomszédot, s mire haza-
értem, kalappal vittem a krajcárt.
— No, apám-uram, hoz-e szerencsét a ta-
lált pénz?
Édesanyám aggódva várakozott rám a
kisajtóban, de ahogy a nagy szerencsét el-
meséltem, egyszerre földerült az az ál-
dott orcája, a krajcárokat pedig a kala-
pomból beleöntötte a kötõjébe.
— No, lelkecském, te már kimulattad
magadat a krajcárodon. A kamatját szét-
osztom a koldusoknak a jövõ vasárnap.
Biz én erre nyilván sírva fakadtam volna,
ha a kezemben nem érzem a körtemuzsi-
kát. Hanem az megvigasztalt, hogy azon
kesereghettem el a fájdalmamat. De úgy
ám, hogy édesapám kikocogott rám az
ablakon:
— Szép ez nagyon, te gyerek, de én még
szebb muzsikát is tudok!
„Nini — gondoltam magamban —, most
mindjárt a krajcár következik. Csak még
egy kis kitartás!”
Akadozott már a lélegzetem, de erõt vet-
tem magamon, s úgy rikoltoztattam a mu-
zsikát, hogy a többi csak légydongás volt
ehhez képest. A fél szemem meg mindig
az ajtón volt, hogy hozza-e már az apám a
krajcárt.
Hozta ám, de nem a krajcárt, hanem a
légycsapót. S nem mondott egyebet, csak
annyit:
— Nehéz fejed van, fiam, nem érted meg
a szép szót. Nézzük, no, tudsz-e körte nél-
kül muzsikálni!
Akkor tudtam, de azóta nem is fújtam
körtemuzsikát.

Móra Ferenc

Heti idõjárás
A hét folyamán számot-
tevõ csapadék már nem
valószínû, anticiklonális hatások fog-
ják meghatározni az idõ jellegét. Nap-
ról napra kicsit enyhül az idõ, de az
igazi tavaszi idõre még várni kell. A
reggeli hõmérséklet -4, 4, a nappali 0, 9
fok körül várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése

1. vasaló; 2. hintó, hashajtó, tolltartó,
melltartó; 3. sündisznó; 4. takaró; 5.
kalács, forgácsfánk
Helyes megfejtést küldött be: Törzsök Be-
áta, Sárbogárd; Jákob Zsuzsa, Sárbo-
gárd; Sereg Krisztina, Sárbogárd; Bara-
bás Anita, Kislók; Barabás Tamás, Kis-
lók; Bartók Barbara, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Törzsök Beáta,
Sárbogárd, Tinódy u. 209.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!

Rejtvény
Mik ezek? Ha szó szerint veszed, amit
a képen látsz, mindent ki fogsz találni.

Beküldési határidõ:
2006. március 21.

A körtemuzsika
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Március 18., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30 Glóbusz 10.05 Bundás és Rozsdás 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 Momentán
13.55 Zselé 14.00 Légcsavar 14.30 Ismeretterjesztõ mûsor 15.00 Hangár
15.30 Feszty-körkép 16.00 Híradó 16.05 TS 18.05 Félszázadunk 19.00 Luxor
19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.20 Lázadás a Bounty-n 22.15 Hír-
adó 23.20 Sporthírek 23.30 Ha szeretlek, védd magad 1.20 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 6.25 Lisa 6.40 Forma-1 8.10 Kölyökklub
9.15 Disney-rajzfilmek 10.55 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.40 Egy rém rendes család 13.40 Forma-1 15.05
Tuti gimi 15.50 Õslények szigete 16.50 Holtomiglan, holtodiglan 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szuper vihar 22.40 Az igazságosztó 0.35
Undercover 1.25 A GEO bemutatja
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.10 Jetix 9.50 Kalandos szafari 10.20 A vadon napló-
ja 10.50 Kalandjárat 11.25 Laktérítõ 11.55 TotalCar 12.30 Az igazság napja
13.25 Országutak õrangyala 14.25 Csillagközi romboló 15.30 Bûbájos bo-
szorkák 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Activity 19.30
Megasztár-döntõ 23.30 Végsõ vágás 1.15 Dragnet-gyilkossági akták 2.10
TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33
Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az éne-
kem… 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Króni-
ka 12.30 Éléskamra 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió
15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika
18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40
Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Dallamkeresõ 21.04 A Rádiószín-
ház dokumentummûhelye 22.00 Krónika 22.20 A 23. óra 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Diszkotéka

Március 19., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 9.55 Mindentudás Egyeteme 10.50
Így szól az Úr! 11.00 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 12.00 Híradó
12.10 Fõtér 13.00 Európa Ház 13.55 TS 15.15 Örömhír 15.40 Magyar elsõk
16.00 Híradó 16.05 Az utókor ítélete 16.35 Stílus 17.10 ABSZOLÚT 17.40
Szívek szállodája 18.35 BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A szó-
lás szabadsága 22.10 Csábító a bejárónõm 23.40 Híradó 23.45 Sporthírek
23.50 TS-Motorsport 0.10 Héthatár 0.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A GEO bemutatja 6.30 Inuyasha 7.15 Digimonok 7.35
Forma-1 9.55 Játék 10.45 Borsodi Liga 13.40 Forma-1 16.10 Papás-mamás
16.35 Eltûntnek nyilvánítva 17.30 Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11
20.00 Állj vagy lövök! 21.50 Heti hetes 23.00 Testõrbõrben 0.55 Fó-
kusz-portré 1.25 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 Irigy
Hónaljmirigy 21.00 Mission 23.25 Képírók 1.35 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 múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetítése
11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi
levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.05 Kard
és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Mennybõl az angyal 17.00 A mi
idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 Operettfelvételek 20.04
Egy rádiós naplójából 21.00 Közvetítés a veszprémi Petõfi Színházból 22.00
Krónika 23.06 Ha szeretet nincs…

Március 20., 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 Pártelnökök a Közgázon
10.55 Napi mozaik 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Maga-
zin 13.30 Domovina 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 Mickey és Mouse 22.05 Hétfõ este 22.50 Kultúrház
23.05 TS-Sporthét 23.35 Híradó 23.40 Sporthírek 23.50 TS-Sporthét 0.20
Futballista feleségek 1.05 Kárpáti krónika

RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.05
Disney-rajzfilm 15.35 Rejtélyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20
Barátok közt 20.55 Gyõzike 21.50 Cadillac drive 22.55 Pácban 0.40 Találko-
zások 1.00 Éjjeli randevú 2.00 A sárkány törvénye 3.15 Cadillac drive
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.20 Játék 13.20 Mozidélután 15.30 Anita
16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Frei
dosszié 22.15 Ördöglakat 0.15 Tények este 0.45 A rettegés autója 2.20
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.04 Szonda 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A görög katolikus egyház
félórája 14.10 Zeneszóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Rádiószínház 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30
Emlékek szárnyain 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Hangversenymúzeum

Március 21., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó 10.05 Pártelnökök a Közgázon
10.55 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 SrpskiEkran 13.30 Unser Bildschirm
14.00 Afrika gyöngyszeme 14.55 Kormányváró 15.25 Berlin, Berlin 16.15
Híradó 16.20 Bartók 125 16.24 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika
17.00 12+ 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti
mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd 21
22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 Híradó 23.35
Sporthírek 23.45 Provokátor 0.15 Szerelem, házasság, hazugság 1.45
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.30 Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rej-
télyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-sow 18.30 Híradó
19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Vész-
helyzet 21.55 Mocskos zsaruk 23.35 Találkozások 0.15 Éjjeli randevú 1.20
Igaz történetek 2.50 Igaz történetek 4.20 Top Shop
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.00 Játékidõ 13.00 Mozidélután 15.30
Anita 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy
van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
Nem a te napod! 21.45 Ûrrovarok 23.25 Moziverzum 24.00 Tények este
0.30 Hack — Mindörökké zsaru 1.25 Eddie, a hóbortos hekus 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10
Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.05
Vallási híradó 21.35 Élõ népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Tér-idõ 23.00 Hírek, Keno 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Március 22., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.05 Afrika gyöngyszeme 15.00 Ber-
lin, Berlin 15.53 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Kultúrák és vallások 16.20
Unitárius ifjúsági mûsor 16.30 Tanúságtevõk 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 A tv ügyvédje 21.05 Kékfény 22.00 Szerda este 22.45
Kultúrház 23.00 TS 2.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.20 Mozimatiné 15.05
Disney-rajzfilm 15.35 Rejtélyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20
Barátok közt 21.00 Túlélésbõl jeles 22.45 XXI. század 23.15 Az elnök embe-
rei 0.10 Találkozások 0.25 Undercover 1.15 Éjjeli randevú 2.20 Mocskos
zsaruk 4.05 Top Stop
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TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.20 Játék 13.20 Mozidélután 15.30 Anita
16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10
Született feleségek 22.15 Doktor House 23.15 Kalifornia — A halál nem uta-
zik egyedül 1.25 Tények este 1.55 A szerencse lányai 4.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.20 Tetten ért szavak 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház fél-
órája 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószín-
ház 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hí-
rek, Kenó 23.04 Nagy mesterek, világhírû elõadómûvészek

Március 23., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Slovenski Utrinki 13.30 Együtt 14.00 Úton Európa-magazin 14.30 Fo-
gadóóra 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 TS 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek
23.45 TS
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.00 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.05
Disney-rajzfilm 15.35 Rejtélyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20
Barátok közt 20.55 Esti showder Fábry Sándorral 22.50 Házon kívül 23.20
Kemény zsaruk 0.20 Találkozások 0.35 Infománia 1.05 Éjjeli randevú 2.10 A
sárkány törvénye 2.55 Kemény zsaruk 3.45 Top Shop 4.35 A GEO bemutatja
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.40 Játékidõ 13.40 Mozidélután 15.30
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
Tökéletes célpont 23.15 Mutató 0.15 Tények este 0.45 A zsaru családja 3.
2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.05 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 Magyaror-
szágról jövök 17.05 A ló kérdez 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádió-
színház 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Ez is, az is

Március 24., 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 Pártelnökök a Közgázon
10.55 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Sorstársak 13.30 Sírjaink hol dombo-
rulnak? 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 hír-
adók 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Dob+basszus
21.05 Gõg 22.00 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.00 TS 23.30 Híradó 23.35
Sporthírek 23.40 TS

RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.05
Disney-rajzfilm 15.35 Rejtélyek kalandorai 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20
Barátok közt 20.55 Rejtélyek városa 21.50 Kötelék nélkül 23.50 Találkozá-
sok 0.05 Alias 0.55 MeneTrend 1.20 Éjjeli randevú 2.20 Rejtélyek városa
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda
10.05 Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.40 Játékidõ 13.40 Mozidélután
15.30 Anita 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak
egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.10 Csaó, Darwin! 23.30 Õrültek háza 1.10 Tények este 1.40 Chris
Isaak-show 2.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.04 Cigányfélóra 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A baptista egyház
félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Választás 2006. 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Rádiószínház 21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30
Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában
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Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg, elekt-
romos mellszívó bérelhetõ Sárbogárdon.
Tel.: 06 (70) 617 1395. (0668181)

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

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

Aprított cser, tölgy, akác tûzifa ingyenes
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)

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

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

Másodállásban kereshet 30-150 ezer Ft-ot!
Feltétel: fõállás, érettségi. Érdeklõdni: 06
(25) 521 810; 06 (20) 970 6303, naponta 16
óra után. (0878103)

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

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

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.
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)

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

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

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)

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

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

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)

Tatai cserép eladó 35 Ft/db, 06 (30) 398
2075. (0668399)

Fa étkezõ sarokpaddal, kihúzható asztallal,
2 karszékkel, valamint kemping és férfi ke-
rékpár, benzines láncfûrész eladó. Érdek-
lõdni: 06 (25) 476 326. (0668398)

Számítástechnika kezdõ és középhaladó 25
órás tanfolyam indul heti 2x3 órában a
töbörzsöki iskolában. Információ: Szénási
Csaba, 06 (30) 276 8331.
Cecén telek eladó! 06 (30) 9945 882. (0878262)

Balatonkenesén nyaraló eladó, 06 (30) 9945
882. (0878262)

Bontott cserép eladó, 06 (20) 2167 566.
(0878235)

2004. októberi Daewoo Matiz hitelátválla-
lással eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 250 6299.
Építési telek eladó Sárbogárdon a Kinizsi
utcában. Érdeklõdni: 06 (30) 457 8833.
(0878136)

14”-os monitor eladó, 06 (30) 386 4133.
Sárbogárdon albérlet kiadó, családi ház el-
adó, 06 (20) 927 0985. (0878244)

Elõnevelt húshibrid csirke kapható, amíg a
készlet tart. Sárbogárd, Kertalja út 1., 06
(25) 460 252, 06 (30) 9564 067. (0878243)

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)

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)

LEMOSÓ PERMETSZEREK AKCIÓS ÁRON
KAPHATÓK MÁRCIUS 25-IG! Gazdabolt
és Faiskola, Sárbogárd, Ady E. út 224.

Tel.: 06 (25) 462 214.
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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

AKCIÓ!
HYPO 1 l 35,-

DOMESTOS 750 ml 300,-

SILAN öblítõ 1 l 380,-

ARIEL color 5 l 3.300,-

JAR mosogató 0,5 l 180,-

Papírzsebkendõ 100 db 55,-

DISZKONT
Sárbogárd, Ady E. út 123.

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

TAPÉTAVÁSÁRTAPÉTAVÁSÁR
a sárbogárdi szõnyegüzletben,

a Gréta bútor udvarában!

Üzletünkben 110-féle tapétából

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

rozetták nagy választékban kaphatók.

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
Telefon: 06 (25) 463 587.

Nyitva: naponta 9-12-ig, 13-18-ig,
szombat: 8-12-ig.

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

500-1000 Ft-os
BOLT NYÍLT

Sárbogárdon,
Ady E. út 175/b

(kollégiummal szemben)

RUHÁK, CIPÕK,
PAPUCSOK!

Majdnem minden
akciósan

500 Ft!
Telefon: 06 (20) 358 8380

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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Korszerû kábeltelevíziós
hálózat Sárbogárdon

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Sárbo-
gárd város lakosságát, hogy ez év március
7-tõl elindult a Kábelsat-2000 Kft. jóvol-
tából a városi kábeltelevízió hálózat épí-
tése, korszerûsítése.
A kábeltelevíziós szolgáltatás mellett
szélessávú internet-hozzáférést is kínál
elõfizetõink részére kábel- és vezetéknél-
küli hálózatunk. Késõbbiekben tervez-
zük még IP-telefonszolgáltatás bevezeté-
sét is, ezáltal még szélesebb körû távköz-
lési szolgáltatások válnak elérhetõvé a
lakosság részére.
Hamarosan megkezdi mûködését a helyi
témakörökkel és eseményekkel foglalko-
zó Bogárd TV, amely szintén a kábeltévé-
hálózat csatornáján keresztül jut el a né-
zõkhöz.
Rövid idõ alatt már elkészült a fõvonal
egy része, így már gyakorlatilag is igénybe
vehetõ a szolgáltatás a Túry Miklós utcá-
ban, a Tompa Mihály utcában, a Gilice
közben és a Rózsa Ferenc utcában, vala-
mint a Hõsök terén. Az építés kiváló
ütemben halad, terveink szerint elõször a
város központi része, majd a miklósi és a
töbörzsöki területek készülnek el. A ki-
építés teljes körû, így minden családhoz
képesek leszünk eljuttatni szolgáltatása-
inkat.
Az építéssel együttesen több akciót kívá-
nunk megvalósítani, így meglévõ elõfize-

tõink az egyszeri díj elengedése mellett
kapcsolódhatnak internetes hálózatunk-
ra, valamint új elõfizetõinknek is csak a
kábeltelevízió egyszeri díját kell megfi-
zetniük — melynek törlesztése természe-
tesen részletekben is lehetséges —, így ha
a késõbbiekben internetszolgáltatást igé-
nyelnek, csak a havi díjat kell fizetni. Kez-
detben két, a késõbbiekben három prog-
ramcsomagot kínálunk, melynek kivá-
lasztását segíti, hogy bekapcsolás után
egy hónapon át díjmentesen nézhetõ a
teljes kínálat. A csomagok mellé tovább-
ra is választható az HBO mozicsatorna.
Az igények felvétele a napokban kezdõ-
dik, míg a bekötések megvalósítása az
építés ütemében folyamatosan történik.
Jelentkezzen, és érdeklõdjön KÉK szá-
munkon: 06 (40) 200 718. Hívható mun-
kanapokon, 9-16 óráig.

Keresse tájékoztató füzetünket a polgár-
mesteri hivatalban vagy a Bogárd és Vi-
déke lapkiadónál.

Elérhetõségeink:
telefon: 06 (40) 200 718

(munkanapokon 9-16 óráig),
06 (20) 944 0445 (munkaidõn kívül),

e-mail: kabelsat@kabelsat.hu

Kábelsat-2000 Kft.

Nyílt
tér

VICC
Múlt hónapban világméretû felmé-
rést indított az ENSZ. Egy kérdés volt:

— Kérem, mondja meg õszinte vélemé-
nyét arra nézve, hogyan lehetne megolda-
ni az élelmiszerhiányt a világ többi
részén?

A felmérés nagy kudarccal végzõdött.

Afrikában nem tudták, mit jelent az
élelmiszer.

Kelet-Európában nem tudták, mit je-
lent az õszintén.

Nyugat-Európában nem tudták, mit
jelent a hiány.

Kínában nem tudták, mit jelent a
vélemény.

Közel-Keleten nem tudták, mit jelent
a megoldás.

Dél-Amerikában nem tudták, mit je-
lent a kérem.

Az USA-ban pedig nem tudták, mit je-
lent a világ többi része.

Belga vendég Sárbogárdon
Hétfõn délután Rodrigo Dos Santos Garcia, Belgium vallon régiójának kereskedelmi attaséja volt a sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium vendége. Videovetítõn szemléltetve mutatta be a francia nyelv tanulásának jelentõségét a diákoknak. A diákok több
kérdést tettek föl a vendégnek, majd a derûs hangulatú beszélgetést követõen a találkozás emlékére a gimnázium évkönyvének
egy példányát adták át. /H/




