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Hivatalos jelöltek
Fejér megye 6-os számú, sárbogárdi választókörzetében a
következõ országgyûlési képviselõjelöltek mérettethetik
meg magukat immár hivatalosan is a 2006. április 9-ei parla-
menti választásokon: dr. Szabadkai Tamás (MSZP), Lengyel
Zoltán (Fidesz—MPSZ—KDNP), Harasztiáné Terner Irén
(MDF), Sándor Endre (SZDSZ), Szarka Gyula (MIÉP—
Jobbik).
Listát a következõ szervezetek állíthatnak: MSZP, Fidesz—
MPSZ—KDNP, MDF, SZDSZ, Munkáspárt, MIÉP—Job-
bik, FKNP.

Hargitai Kiss Virág

Átszabott költségvetés
Átszabott költségvetés, bátrabb költekezés,
36.622.000 Ft-tal több forráshiány — ezt az ered-
ményt hozta a március 17-ei rendkívüli képvise-
lõ-testületi ülés Sárbogárdon.

Mint arról korábban beszámoltunk, februárban a testület
már elfogadott egy költségvetést, méghozzá — Juhász János
polgármesterrel, Õri Gyulával és pedagógus Varga László-
val kiegészülve — jobboldali többséggel.

Mint a legutóbbi ülésen kiderült, 14 képviselõ nem adta le ja-
nuár 31-ig a vagyonnyilatkozatát, erre hivatkozva a február-
ban elfogadott költségvetést (más határozatokkal egyetem-
ben) múlt hét pénteken hatályon kívül helyezték.

A baloldal, rendezve sorait Õri Gyulával, most visszavágót
rendezett a februári döntésért.

A költségvetésre két javaslat készült. A hat bizottságból csak
egy, az egészségügyi és szociális bizottság támogatta a máso-
dik, februári változatot.

Hitoktató Varga László kérte, hogy a polgármester ezt sza-
vaztassa meg elõször.

Fülöp István ugyancsak a csökkentett változatot támogatta.
(Elõzõ lapszámunk címlapján tévesen írtuk, hogy Õri Gyu-
lával együtt õ is visszaállt Szabadkaiék táborába. Ezért ez-
úton is elnézést kérünk. Szerk.)

Ferencz Kornél: Javaslom, hogy a pénzügyi bizottság javas-
latát (azaz az elsõ változatot) tegyük fel szavazásra.

(Folytatás a 2. oldalon)

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület március 17-ei

rendkívüli nyílt ülésérõl —

Orbán ViktorOrbán Viktor

SárbogárdonSárbogárdon
Szombaton jött a hír, hogy hétfõn Sárbogárdra jön Orbán Vik-
tor. Legutóbbi látogatása emlékezetes a város számára, mert
soha nem látott embertömeg töltötte meg a Hõsök terét. Most a
szervezésre alig két nap állt rendelkezésre. Ennek ellenére az
Ifjúsági parkban óriási tömeg várta a Fidesz elnökét, miniszter-
elnök-jelöltjét, aki négy óra körül érkezett Sárbogárdra a Gár-
donyban tartott gyûlésérõl. Addig Vikidál Gyula és Homonyik
Sándor adott mûsort a gyülekezõ hallgatóságnak.

(Írásunk a lap 5. oldalán olvasható. Szerk.)
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Titkolózók
(Folytatás az 1. oldalról)
Juhász János: Véleményem szerint vala-
mi ára biztos volt Õri Gyula és Fülöp
Sándor képviselõknek. De ezt majd má-
jus körül tudjuk csak meg. A tanároknak,
diákoknak azt javaslom, hogy szórakoz-
zanak jól a Sárbogárdi Napokon, mert 1,4
millióval csökken az iskolák nyári kar-
bantartási összege, tehát nem biztos,
hogy meszelt falak fogadják õket szep-
temberben.
Krupa Rozália: A javaslatokban ponto-
sabb megfogalmazást kérünk.
Schmidt Lóránd: Javaslom, hogy a 4,5
millió Ft az általános tartalékalapba ke-
rüljön be.
Juhász: Ti vagytok a javaslattevõk, csak
titkolóztok. Engem nem zavar a titkoló-
zás.
H. Varga: Engem viszont nagyon zavar,
mivel így nem tudok dönteni.

A szélkakas megszólal
Õri (H. Vargához): Nem is számít a te
döntésed.
Juhász: Na, na, na, Õri úr.
H. Varga: Eddig még minden költségve-
tési szavazásnál tudtam, mennyi a várha-
tó forráshiány, érdekes módon most nem
tudom.
Juhász: Mert annyi módosító javaslat jött
még tegnap is.
Ferencz: Két perc szünetet kérünk.
Juhász: Ti vagytok az urak.
(A szünet után)
Juhász (Õri Gyulához): 8 kiforrott véle-
mény volt így, 8 kiforrott vélemény volt
úgy, te voltál a mérleg nyelve, február
10-én ide szavaztál, most oda szavazol, de
legalább ne reprezentáld túl magad.

0 vagy 4?
Nedoba: Ez a költségvetés nagyon jó a ta-
valyihoz képest, amikor 200 millió volt a
forráshiány.
Krupa: Akkor is 60 milliós fejlesztési hi-
tel volt?
Juhász: A 96 millió Ft-ot akkor is eladtuk
értékpapírban?
Ekkor vita bontakozott ki Nedoba Károly
és a jegyzõ között a sporttámogatások kap-
csán.
Krupa: Maga azt írta le az újságban,
(Lásd.: Bogárd és Vidéke elõzõ száma
Szerk.), hogy a tavalyi költségvetésben
hány százezer forint volt tervezve az
egyes sportegyesületek céljára, és hogy az
ideiben 0 Ft van tervezve. Tavaly 5,5 mil-
lió volt, az ideiben pedig 4 millió Ft. Hogy
utána ki mennyit kapott, az testületi és bi-
zottsági döntés volt.
Nedoba: Ha meg lesz szavazva a költség-
vetés, persze, hogy pályázat útján fog tör-
ténni az elosztás, de mindenki tudja, hogy
3,5 millió megy Sárszentmiklósnak és 1
millió Sárbogárdnak.
Krupa: Ki tudja? Majd ha eldönti a testü-
let.

Nedoba: Ó, hisz Ön is jól tudja, hiszen Ön
javasolta.
Krupa: Én nem javasoltam, csak azt
mondtam, hogy ellentétes a javaslata a
sportrendelettel.
Juhász: Így igaz. Az újság fõszerkesztõje
itt ül, bizonyíthatja, hogy 0 Ft-ot írtál. Ak-
kor 0 Ft van az idén?
Nedoba: Most nem, de a második válto-
zatnál így volt.
Juhász: Nem, ott 4 millió van.

Nem érted te ezt, János
Nedoba: Mi 4 millió? 1 millió volt a sport-
pályázatokra benyújtva. Én nem vitatko-
zok, mert nem érted te ezt, János.
Juhász: Ja, én nem értem? Köszönöm
szépen. Üzenet régi iskoládnak, ahonnan
sikerült problémamentesen távoznod a
nyolcadikból: én nem értem, csak te.
Krupa: Az a 0 valójában 3.680.000 Ft még
a második változatban is. Maradjunk
annyiban, hogy mindenki másképp tanul-
ta a matematikát.
Juhász: Tényleg nem ért hozzá senki,
csak a Károlyunk, és ez megnyugtató.
Fülöp I.: Szeretném, ha érdembeli vitat-
kozás lenne, nem pedig személyeskedés.
Itt Sárbogárd költségvetésérõl van szó.
Dr. Berzeviczy Gábor: Hogy át tudjuk
vágni a gordiuszi csomót, megoldás len-
ne, ha a 4,5 milliót fejlesztési célra jelöl-
nénk meg?
Krupa: Igen.

Az új költségvetés
fõbb számai

Ezt követõen a következõkrõl döntöttek
a képviselõk: kihúzták a költségvetésbõl
a Boross Mihály-emlékpark szökõkútját
(14 igen), a polgármesteri hivatalnál a
teljesítményösztönzõ 2%-ot (9 igen, 4
nem, 1 tartózkodás), a tornatermi nyitva
tartásra szánt 817.000 Ft-ot (14 igen), a
táborozásra szánt 398.000 Ft-ot (10 igen,
2 nem, 2 tartózkodás); csökkentették a
mûvelõdési ház támogatását 140.000
Ft-tal, 7 millióra (13 igen, 1 tartózkodás),
a testvér-települési kapcsolatokra elõ-
irányzott összeget 200.000 Ft-tal (9 igen,
4 nem, 1 tartózkodás), a feladat-megha-
tározás nélküli tartalékot 10 millióval (13
igen, 1 tartózkodás), a nem lakáscélú kar-
bantartásokra szánt összeget 1 millióval
(14 igen), az intézmények nyári karban-
tartására szánt összeget 1,4 millióval (9
igen, 4 nem, 1 tartózkodás), a folyékony
hulladék elszállításának lakossági támo-
gatását 700.000 Ft-tal (11 igen, 1 nem, 2
tartózkodás), a Sárbogárdi Napok elõi-
rányzatát 1 millió Ft-tal, 6 millió Ft-ra,
ami így is duplája a tavalyinak (10 igen, 1
nem, 3 tartózkodás), a közvilágítás bõví-
tésére szánt összeget 1,5 millióval (9 igen,
5 nem); növelték az általános tartalékot
29,5 millióval (9 igen, 4 nem, 1 tartózko-
dás), a civil szervezetek és sport támoga-
tását 4,5 millió Ft-tal (9 igen, 5 nem). A
fejlesztési hitel 60 millió Ft, melyet
2008-tól 2016-ig kell visszafizetni (14
igen). A Közév és az orvosi rendelõk érté-

kesítésének megvizsgálását nem fogadta
el a többség (5 igen, 7 nem, 2 tartózkodás
aránnyal).
H. Varga: Csodálkozom, hogy a testület
nem hajlandó megvizsgálni, hogyan nö-
velhetnénk a bevételi forrásokat. Ez csak
arról szól, hogy megvizsgáljuk a lehetõsé-
get, nem arról, hogy rögtön eladjuk.
Rigó László: Az orvosi rendelõkrõl külön
szavazzunk, mert ott olyan állapotok van-
nak, hogy valamit tenni kell.
Ferencz: Errõl nekünk fölösleges dönte-
ni, ha az orvosok úgy gondolják, akkor te-
gyenek javaslatot a testület felé.

Tavaszi szél…
2.500.000 Ft-ot különítettek el a városi
ünnepek megrendezésére (9 igen, 4 nem,
1 tartózkodás). Az összegrõl a civil bizott-
ság saját hatáskörben dönt majd.
Krupa: Március 15-ét nem a bizottság
rendezte.
Etelvári: Meg is látszik, mert a polgár-
mester nem mondott beszédet.
Juhász: Máskor mondtam beszédet már-
cius 15-én? Nagyon szép beszédet mon-
dott az a fiatalember. A márciusi ifjakról
szól ez az ünnep.
Nedoba: Hát, még Washingtonban is
szóltak.
Juhász: Nedoba úr, elõször kérjél szót, és
utána. A szórakozással hátrébb egy kicsi,
mert látáskárosodás van egyik-másik em-
bernél: nem lát a gõgtõl.
Horváth Tibor: A tavaszi szél vigyen el
benneteket.

Sárbogárdi Napok
a Hõsök terén

A 6 millió Ft-ból megrendezésre kerülõ
Sárbogárdi Napok helyszínét visszatették
a Hõsök tere parkolójába (9 igen, 4 nem,
1 tartózkodás). A bizottság elõrelátható-
an az áprilisi ülésre terjeszti elõ a prog-
ramjavaslatát.

Volt idõ…
Juhász: Visszatérhetünk a négyes napi-
rendre? — kérdezem Nedoba urat, mert
az elõbb kisegített. Szóltál, és megkö-
szöntem. Nem olyan sok mindent fogok
én már neked megköszönni az életben.
Nedoba: Volt idõ, amikor megköszöntél,
és volt, amikor meg is látogattál.
Juhász: Hol látogattalak meg, kedves?
Nedoba: A lakásomon.
Juhász: Na, és volt köztünk valami? Én a
lakásodra egyetlen egyszer mentem, ami-
kor meghívtál. Mikor voltam a lakáso-
don, mesélj.
Nedoba: Nem, nem ide tartozik.
H. Varga: Nálam is volt.
Juhász: Így van, Gyurcsány látogatása
elõtt. Akkor azért mentem oda, hogy ne
legyen sípolás, fütyülés meg tojásdobálás.

Gyõrfi Erzsébet, Hargitai Kiss Virág
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Azért vannak a jó barátok 2.
Juhász János, Sárbogárd polgármestere
kegyvesztett lett az MSZP-frakcióban.
Nem is olyan régen még a „mi Jáno-
sunkat” tartották a jövõ emberének, az-
tán egyszer csak megfordult minden.
Mint Arany László állatmeséjében, ed-
dig nagyon szép fiú volt nekik, most pe-
dig: „Farkas-barkas, jaj, be rút”, és meg
akarják enni. Juhász János nem hajtotta
engedelmesen a fejét a bárd alá.

A költségvetéssel akarták õt elvéreztetni.
Õ azonban sorra felkeresett minden kép-
viselõt, hogy segítsenek, mert különben
nem lesz a városnak törvényes határidõre
költségvetése. Ketten mellé is álltak az
MSZP-frakcióból, Õri Gyula és Fülöp
István. Elfogadták a költségvetést, aztán
fordult a kocka. Szabadkaiék meggyõz-
ték Õri Gyulát. Õ lett a „mérleg nyelve”,
akivel többségbe kerülve visszavonattak
mindent. No, de a dolgok hátterérõl kér-
dezzük meg az illetékest, Juhász Jánost.
Vele beszélgettem errõl kedden este.
Juhász János: — A gondok a január 20-i
testületi ülést megelõzõ MSZP-frakció-
ülésen kezdõdtek, ahol részletesen is-
mertettem a város jelenlegi anyagi hely-
zetét. Elmondtam, hogy a költségvetés
egyensúlyának érdekében a fejlesztése-
ket, felújításokat idõlegesen vissza kell
fogni, hogy a kötelezõ feladatok, így az
Egyesített Szociális Intézmények, iskolák
ellátása ne szenvedjen csorbát, hogy idõ-
ben tudjunk bért fizetni több mint 440
közszférában foglalkoztatott dolgozónk-
nak, hogy az élelmiszer-, villany-, gáz-,
anyagszámlákat és bármi mást, ami a vá-
ros mûködéséhez elengedhetetlenül fon-
tos, az esedékességkor ki tudjuk egyenlí-
teni.
Azt a véleményemet is hangoztattam a
Nedoba Károly vezette frakcióban, hogy
még az MSZP—SZDSZ helyi koalíciót
nem igazán kedvelõ városlakók nagy ré-
sze is elismeri az elmúlt három év ered-
ményeit, és nem szükséges a választások
éve miatti, erõn felüli fejlesztés. Anélkül
is bizakodhatunk az októberi helyhatósá-
gi választásokon az eredményes szerep-
lésben.
Elmondtam, hogy az idei évre áthúzódó
fejlesztések megvalósítása is elegendõ
jelzés lenne az embereknek, ha nehezebb
is a helyzetünk, hogy mégsem torpant
meg Sárbogárd fejlesztése. Magyarul azt
kértem: érjük be ennyi fejlesztéssel, ne
csináljunk választási költségvetést, ha
egyszer az anyagi helyzetünk azt nem te-
szi lehetõvé.
— Persze, az is köztudott, hogy hatalmas
hiánnyal gazdálkodik jelenleg is a város.
— Éppen ezért magyaráztam a Nedoba
Károly vezette MSZP-frakcióban, hogy a
210 millió forintos hitelkeretünkbõl
2005. december 31-én már 161 millió fo-

rintot igénybe kellett venni, és még emel-
lett is tartoztunk a Víziközmû Társulás-
nak 25 millióval a szennyvízberuházás ré-
gebbi, I. és II. üteméhez kötõdõen.
— Nem sikerült meggyõzni a frakciótársa-
kat?
— Mondhattam én ott akármit — Fülöp
Pista bácsi kivételével —, megértésre
nem találtam.
— Ezután mi történt?
— 2006. január 20-án a képviselõ-testület
megtárgyalva a 2006. évi bevételek és ki-
adások programtervét, meghatározta,
mit tart fontosnak a költségvetés rende-
lettervezetének elkészítéséhez. Valamint
egy egyeztetõ értekezletrõl döntött, ame-
lyen a bizottsági elnökök, a gazdasági
osztály vezetõje, a jegyzõ és a polgármes-
ter vegyenek részt, és a forráshiány csök-
kentése érdekében tegyenek javaslatokat
a képviselõ-testület felé. Ezen a találko-
zón kiosztásra került a testület január
20-i döntéseinek számszerûsítése révén
készült 197 millió forintos forráshiányú,
illetve a jegyzõi javaslatra elkészült 114
millió forintos forráshiányú, 50 milliós
fejlesztési hitel felvételével számoló vál-
tozat.
Nedoba Károly bizottsági elnök itt né-
hány perc után némi gõggel bejelentette,
nem itt dõlnek el a dolgok, és távozott.
Arra utalt, hogy nem a képviselõ-testület
az igazi döntési hely, hanem az
MSZP—SZDSZ-koalíció — és sajnos
igaza lett.
— Ezt követõen kerested meg a testület tag-
jait, hogy segítsenek a költségvetés elfo-
gadtatásában?
— Igen. A képviselõ-testület 2006. febru-
ár 10-i ülésén háromoldalú összefogással
(5 fõ Fidesz, 3 fõ MSZP, l fõ Agrárszövet-
ség) 100,6 millió forintra csökkentve a
forráshiányt, elfogadtuk a város 2006-os
költségvetését, ami reményt adott a biz-
tonságos mûködésre.
— Nedobáék ezt persze nem hagyták any-
nyiban?
— Az ebbe belenyugodni nem tudó
MSZP-frakció lázasan kereste a megol-
dást.
Azután valakinek jött egy mentõ ötlete,
hogy mivel a 17 képviselõbõl csak Fe-

rencz Kornél, Juhász János és dr. Szabad-
kai Tamás adták le a vagyonbevallásukat
január 31-ig, 14-en pedig nem, akkor ér-
vénytelen a döntés a költségvetésrõl, mi-
vel a vagyonbevallás elmulasztása esetén
a képviselõ jogait nem gyakorolhatja. Ne-
doba Károly február 14-én vagyonbeval-
lását leadta, majd Etelvári Zoltánnal
együttesen bejelentést (önfeljelentést?)
tett a közigazgatási hivatal vezetõjénél a
február 10-i törvénysértõ képviselõ-tes-
tületi mûködést illetõen. Eléggé különös,
hogy egy képviselõ törvényt sért, nem ad-
ja le idõben a vagyonbevallását, ott ül az
ülésen, hozzászól, javasol, szavaz, aztán
ha nem a szája íze szerint történik a dön-
tés, feljelenti önmagát, társait, a testüle-
tet.
— A hivatal persze megállapította a tör-
vénysértést.

— A közigazgatási hivatal törvényességi
észrevételét követõen Õri Gyula lett a
mérleg nyelve. Az MSZP-frakcióhoz tör-
ténõ visszatérése után már minden ment,
mint a karikacsapás.
— A március 10-ei és 17-ei üléseket köve-
tõen lett újra érvényes költségvetése a vá-
rosnak.

— Ez jó dolog, de az már kevésbé, hogy
36 millió forinttal nagyobb lett a hiány.
Míg a Sárbogárdi Napok költségelõi-
rányzata 3 millió forintról 6 millió forint-
ra nõtt, az intézményi nyári karbantartás
4,4 millió forintról 3 millió forintra csök-
kent. Emiatt éreztem fontosnak az ülé-
sen, hogy a Sárszentmiklósi Általános Is-
kola jelenlévõ igazgatója felé fordulva
keserû iróniával megjegyezzem, hogy ar-
ra kérem a tanulókat, nevelõket, érezzék
jól magukat a Bogárdi Napokon. Ez fe-
ledtesse a szeptembertõl hiányosan kifes-
tett iskoláik látványát.
— Felveszed a kesztyût? Indulsz mindezek
ellenére az õszi önkormányzati választá-
son?

— Természetesen nem hátrálok meg.
Úgy érzem, hogy tettem annyit ebben a
ciklusban ezért a városért, hogy számít-
sak a választók bizalmára a jövõben is.

Hargitai Lajos

Ma MSZP, holnap Fidesz?

Lakossági
kapcsolat —
Mártikával
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A Beszédes-kõ
Soponyán különleges kultúrtörténeti emléket avattak hét vé-
gén, a Beszédes-követ. A nagyméretû kõtömböt Varga Zoltán
soponyai amatõr gyûjtõ találta a Nádor-csatorna partján, a
soponyai zsilip közelében, félig a földbe dózerolva. A lelkes
gyûjtõ saját költségén kiemeltette azt onnan, és magánmúzeu-
mának szabadtéri parkjában helyezte el. Most sikerült a Nagy-
láng étterem melletti útelágazás kis parkjában köztéri helyet ta-
lálni a kõnek, ahol felállították egy talapzatra.
No, de mi is ez a Beszédes-kõ, amelyekbõl mindössze néhány
darab található? Egy van Siófokon a Beszédes Múzeumban,
egy Szabadbattyánban a Malom-csatorna mentén, a Cifrakert-
ben, egy Cecén a gátõrháznál, egy pedig itt, Soponyán, a Beszé-
des téren. Ez a négy kõ jelezte szintezõ kõként a Nádor-csator-
na négy munkaszakaszát. A XIX. században elvégzett hatalmas
méretû vízszabályzó munka a Mezõföld vízmentesítését ered-
ményezte. Ezt a munkát Beszédes József vízmérnök tervei alap-
ján végezték el.
Mint azt Csonki István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság vezérigazgatója avatóbeszédében elmondta, ez a vízsza-
bályzó munka a világon egyedülálló, zseniális megoldással tette
lehetõvé, hogy a Sárvízzel és a Malom-csatornával párhuzamo-
san megépült fenékcsatorna, a Nádor-csatorna, a zsiliprend-
szer segítségével elvezesse a felesleges vízmennyiséget, illetve
szárazabb idõszakokban tározók segítségével biztosítsa a mezõ-
gazdaságban az öntözõvizet. A megoldás következtében nem
iszaposodott el a levezetõcsatorna, az övcsatornák pedig biz-
tonságossá tették minden idõszakban a malmok mûködését is.
Az ország elsõ víztársulataként jött létre a Sárvíz—Malom-csa-
torna Víztársulat, melynek igazgatója Beszédes József lett. Az õ
munkásságának eredményeként szabályozták a Sió-csatorná-
val és a Kapos medrének szabályozásával a Balaton vízjárását is.
Erre újabb két társulatot hoztak létre. A lecsapoló csatornákon
500 q terhelésû szállítóhajók közlekedhettek le a Dunára. A

társulati munkával szabályozták a Duna alsó szakaszát is a ke-
reskedelmi folyamhajózás számára. A társulatok a nagy csator-
naépítések és folyamszabályozási munkák után sem szûntek
meg, hanem átvették az egész terület levezetõcsatornáinak ke-
zelését. A Sárvíz—Malom-csatorna Víztársulat egészen a rend-
szerváltásig fennmaradt. Utolsó vezetõi sajnálatos módon e
történelmi nevezetességû társulást csõdbe vitték. Helyükön
több kisebb víztársulás jött létre.
Beszédes József munkájának következtében lett igazán gazda-
gon termõ táj a Mezõföld. Nevét õrzi a dunaföldvári híd és a
dunaföldvári és simontornyai általános iskola.
A soponyai lokálpatrióták méltó emléket állítottak a neves víz-
mérnöknek azzal, hogy az egyik szakaszjelzõ kõtömböt talap-
zatra állították a falu egyik jeles pontján. Mellette fényképes is-
mertetõ tábla áll, melyet elolvasva megismerhetik az erre járó
idegenek Beszédes József életét, munkásságának jelentõségét.
Az avatóünnepen a helyi iskolások adtak mûsort. Az iskolában
rajzpályázatot hirdettek a víz jelentõsége témájában. Az avató-
ünnep után a mûvelõdési házban a legjobb rajzokból rendezett
kiállítást tekinthették meg a vendégek.

Hargitai Lajos

Ünnep Cecén
Március 15-én a hagyományokhoz híven Cecén fáklyás felvonu-
lással kezdõdött március 15-e ünnepe. A hõsi emlékmûtõl in-
dult a menet. Az iskolások végig az úton 48-as dalokat énekel-
tek. A menet élén haladt a polgármester és az önkormányzati

képviselõk. A mûvelõdési ház falán elhelyezett emléktáblánál
az általános iskolások adtak emlékmûsort, majd Lengyel Zol-
tán országgyûlési képviselõ mondott beszédet. Ezt követõen
Varga Gábor polgármesterrel együtt megkoszorúzták az em-
léktáblát. Õket követték az önkormányzati képviselõk, az egy-
házak lelkipásztorai, az intézmények és civil szervezetek képvi-
selõi.
Az ünnepség után Varga Gábor polgármester bemutatta a mû-
velõdési ház nemrég berendezett könyvtárát.

Hargitai Lajos
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Orbán Viktor Sárbogárdon
(Folytatás az 1. oldalról)
Orbán Viktor megérkezéséig Lengyel
Zoltán beszélt a hallgatósághoz:
— Örömmel látom, hogy sokan vagyunk,
és sok a fiatal. Örömmel mondom azt is,
hogy sokan segítenek nekünk a kampány-
ban, idõsek és fiatalok egyaránt. Nos,
kedves barátaim ezek a fiatalok nem a jo-
gosítvánnyal jöttek ide, amit a szocialista
kormánytól ingyen kaptak. Vállalkozók
is jöttek segíteni, pedig nehéz volt nekik
ezekben az években. Hová lett a Széche-
nyi-terv? Hová lettek azok a támogatá-
sok, amik biztosították volna azt, hogy õk
megerõsödhessenek, piacképessé válhas-
sanak, állják a versenyt az EU-ban? És
voltak gazdák is, köztük jó néhányan több
mint 3 hétig rostokoltak a Kossuth téren
az igazukért kb. egy évvel ezelõtt.
Míg Lengyel Zoltán beszélt, megérkezett
Orbán Viktor. Sokan odaszaladtak hozzá,
hogy kezet fogjanak vele. Amikor a szín-
padra lépett, a tömeg üdvrivalgásba tört ki,
zászlók lengtek a levegõben. Hihetetlen
temperamentummal hetven percig beszélt,
és közben egy pillanatra sem veszítette el a
kontaktust közönségével.
Orbán Viktor: — Négy évvel ezelõtt jár-
tam Önöknél itt, Sárbogárdon. Akkor
egy parkolóban voltunk, bent a városban,
és annyian voltunk, hogy el sem fértünk.
Sárbogárdon Önöknek köszönhetõen
Lengyel Zoltán bizalmat kapott akkor
négy esztendõre. Figyelmükbe ajánlom
most is õt, aki az elmúlt években kiváló
munkát végzett a parlamentben, és kiállt
Sárbogárd érdekei mellett. Hiszem, hogy
egy igazi kormánypárti képviselõként a
következõ négy évben eredményeket ér-
hetünk majd el vele együtt.
Orbán Viktor ezután a Fidesz programjáról
beszélt, amelyet vasárnapi gyûlésükön fo-
gadtak el. Ennek nyomtatott példányait
eközben az aktivisták osztogatták a tömeg-
ben.
Orbán V.: — Bizonyára Önöknek is fel-
tûnt, hogy Magyarországon a munka és a
jólét elvált egymástól. Egy igazi versenyre
épülõ gazdaságban a munkának logikus,
szükségszerû következménye a jólét, a jó-
létnek meg elõfeltétele a munka. De ab-
ban a gazdaságban, amiben mi élünk, ez
nem így van. Az elmúlt 16 évben a munka
megbecsülése csökkent. Magyarorszá-
gon ma a jólétnek nem elõfeltétele a
munka, és a munkának nem következmé-
nye a jólét, mert a magyar gazdaság nem a
tisztességesen végzett munka becsületé-
re és az azért fizetett bérre épül, hanem a
spekulációra. A gazdaság elszakította
egymástól azt, ami összetartozik: a mun-
kát és a jólétet, ráadásul kiszolgáltatottá
is tette a magyarokat…
Magyarországon nem piacgazdaság, ha-
nem vadkapitalizmus van, ahol erõfö-
lényben van egyik fél a másikkal szem-

ben. Ezen változtatni kell. Most egyed-
uralkodó monopóliumok uralják az éle-
tünket, ezért állt elõ az a helyzet, hogy bár
harmadát, negyedét keressük, mint az
osztrákok, mégis számos dologért többet
fizetünk, mint õk. Ha megnézzük a be-
fektetéseket, a közpénzbõl megvalósult
beruházásokat, azt látjuk, hogy míg Nyu-
gat-Európában az ilyen beruházások 80
százalékát a hazai kis- és középvállalko-
zások kapják meg, addig Magyarorszá-
gon pontosan fordítva van. Nekünk az a
20 százalék marad jó esetben, amit mor-
zsaként lelöknek az asztalról. Nem igaz,
hogy a munkanélküliség szükségszerûen
együtt jár a piacgazdasággal. A rosszul
megszervezett piacgazdasággal együtt
jár, de igenis létezik olyan piacgazdaság,
amely képes arra, hogy munkát adjon

azoknak, akik dolgozni akarnak. Szá-
munkra a legfontosabb mindig az ember,
az emberek közössége, a nemzet. Ezért
nekünk nemzeti programra van szük-
ségünk. Ez a legfontosabb dolog, ami
megkülönböztet ma bennünket az ellen-
feleinktõl. Mi nemzeti programot készí-
tünk, õk pedig egyszemélyes magánprog-
ramot.
Április 9-re gondolva én azt tudom mon-
dani Önöknek, hogy fölkészültünk. A

szövetségünk soha még olyan szervezett,
erõs, biztos lábakon álló nem volt, mint
most, soha ilyen jó reményekkel nem lép-
tünk a gyõzelem elé. De persze mi, akik
itt vagyunk, mindannyian tudjuk, hogy a
gyõzelem öröme egy-két napig tart csak,
és a gyõzelem számunkra nem könnyebb
életet fog hozni, hanem több munkát. Hi-
szen vállalnunk kell majd az ország életé-
ért viselendõ felelõsséget. Mi nem ma-
gunkért akarunk gyõzni, hanem azért,
hogy rendbe tudjuk hozni azt, ami az el-
múlt 4 évben elhibáztatott, hogy Magyar-
országot végre vissza tudjuk vezetni arra
az útra, ahol már egyszer járt.
Minden elszánt embert fel kell keres-
nünk április 9-ig. Mindenkit meg kell kér-
nünk, hogy jöjjön el választani, csak ak-
kor lesz új gazdaság, új állam és új politi-
ka, csak akkor lesz végre egy nemzetegye-
sítõ program, hogyha mindenki eljön vá-
lasztani. Tapasztalat, kitartás, életerõ, jó-
kedv és elszántság — ez fogja meghozni
április 9-én a gyõzelmet. Én hiszem, hogy
el is érjük ezt a gyõzelmet.

Hargitai Lajos
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Emlékezés a forradalomra
Az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeire emlékez-
tünk március 15-e estéjén a mûvelõdési házban a fúvószenekar,
a Mészöly Géza Általános Iskola és egy maroknyi középiskolás
fiatal közremûködésével. A városi ünnep alkalmából — fejet
hajtva a márciusi ifjak emléke elõtt — stílusosan ifjú Bakonyi
István mondott beszédet:
„Magyarországon ez a nap mindenki számára ünnep, tehát a
Nemzet Ünnepe, a forradalom ünnepe. Azé a forradalomé,
mely már több mint százötven éve történt. Azé a forradalomé,
amely néhány dicsõséges hónap után elbukott, melyet véres
szabadságharcban sem tudtunk megvédeni, melyet Euró-
pa-szerte felháborodást kiváltó megtorlás követett, hosszú
évekig tartó zsarnokság, elnyomás.
…
Ha fellapozzuk egy korabeli újság megsárgult lapjait, vagy ha
visszaemlékezéseket, verseket olvasunk a korból, akkor nagyon
könnyen meglepõdhetünk. Azt hinnénk, hogy 1848-ban a forra-
dalmi hangulatú Budapesten és másutt az emberek nagy része
egyetértõen, összetartóan, egymás mellett állva, egy rossz szó
nélkül az eszmékért harcolt. Így is volt és nem is, hiszen nem is
gondolnánk, hogy micsoda viták zajlottak a kortársak között.
Ott van példának Széchenyi és Kossuth, akiknek nem egyszer
voltak összetûzéseik. Vitája volt Deáknak és Eötvösnek is, de
még Petõfi Sándor és Arany János is összekülönböztek
néhányszor.
De nincs is ezzel semmi gond, hiszen ezek a viták vagy összetû-
zések csak a részletkérdésekre terjedtek ki, mert a végcél min-
denki elõtt egyetlen célként lebegett. Ez a cél pedig az ország és
vele együtt a magyarság jobbá, szebbé és szabadabbá változtatá-
sa volt, tehát a szabadság, egyenlõség, testvériség eszméjében
teljes mértékig egyetértettek. Nem volt magyar közéleti sze-
mély, aki Bécs szándékait próbálta volna védeni, magyarázni a
forradalmi közösségnek. Így rengeteg áldozattal és erõs
összefogással elérték azt, hogy mi, a ma élõ magyarok, szabadok
legyünk.
Sokan már nem is értik, hogy mit jelent az, ha nincsen szabad-
ság. Már elfelejtik, hogy mennyi erõ, munka, vér kellett ehhez a
szabadsághoz, ami nekünk már-már természetessé vált. Ezért
nem szabad elfelejtenünk, hogy az ünnepek nem csak a múlt-
nak szólnak. Ezért kell megemlékeznünk minden évben.
Ha manapság körülnézünk, sokan azt gondolhatják, hogy ha ezt
Széchenyiék látnák, nem biztos, hogy mindezt feláldozták volna
értünk. És mennyire tévednek.

Lehet, hogy most elkeseredünk, lehet, hogy nem látjuk munká-
juk és sokszor saját munkáink eredményeit sem, de nem szabad
feladni.
Õk õrizték, védték és ápolták a Hazát — nem csak maguknak.
Formálták és elõkészítették az utódoknak az utat, mint ahogy
az édesapa és édesanya formálják, egyengetik gyermekük útját.
És ez kell, hogy szem elõtt legyen. Ez kell, hogy vezessen ben-
nünket az úton mindaddig, amíg célba nem érünk. Ez vezette a
régmúlt nagy magyarjait is, és ezért emlékezzünk meg minden
évben. Ne 1848. március 15-érõl, hanem azokról az õseinkrõl,
akik kitartásukat, erejüket és sokszor életüket adták azért, hogy
10, 100 de még 1000 év múlva is Magyarország a magyarok
szeretetteljes, összetartó és erõs Hazája legyen.
Ezért kérek mindenkit, hogy ne panaszkodjunk, ne szónokol-
junk egymás ellen, ne gyûlölködjünk, hanem Õseink célját ma-
gunk elé téve haladjunk elõre büszkén, közösen, kokárdával a
szívünk felett, valamint tegyünk meg mindent és reményked-
jünk, hogy munkánk és kitartásunk végül célba ér. És akkor!!!
Akkor lesz egy igazi, szép és tökéletes Magyarország.”
A mûsort követõen fáklyával a kezünkben tettük tiszteletünket
a Petõfi-emléktáblánál, majd az 1848-as emlékkõnél, ahol az
önkormányzat és a jelenlévõ helyi szervezetek képviselõi vala-
mint Szabados Tamás országgyûlési képviselõ helyezték el
koszorúikat.

Hargitai Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk 2006. március 23-án,

18 órakor Sárbogárdon, a mûvelõdési házban
tartandó összejövetelre, amelynek témája:

A mezõgazdaság és a vállalkozások
szerepe és helyzete a gazdaságban

Elõadók: dr. Bod Péter Ákos, a Corvinus Egyetem
professzora, dr. Raskó György agrárközgazdász.

Vendégek: Takács János, az MDF Fejér Megyei Választmá-
nyának elnöke, Barabás János, a Független Kisgazda és Pol-
gári Párt Fejér megyei elnöke.

Harasztiáné Terner Irén, Magyar Demokrata Fórum

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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Ünnepség és díjátadás Sárkeresztúron
Nemzeti ünnepünkre és díjátadóra hív-
ták a plakátok a község lakosságát a mû-
velõdési házba március 15-ére.
A Himnusz hangjai után Virág Miklós
polgármester úr ünnepi beszédét hallhat-
tuk. Beszélt arról, hogy „a 12 pont által
felvetett problémák mindegyike a mai
napig fontos, s úgy gondolom, amíg világ
a világ, fontos is lesz.” Hangsúlyozta a
szabadság, az igazság elsõbbségét min-
den nemzedék életében.
Az ünnepi beszéd után egy szép és régóta
aktuális dolog következett: a képviselõ-
testület által alapított díjak átadása.
A képviselõ-testület 2005 áprilisában két
díjat alapított. Az egyikkel (amit a község
neves költõjérõl, Bokros Jánosról neve-
zett el) azon személyeket kívánja díjazni,
akik az oktatásban, a kultúra és a közös-
ség területén kimagasló eredményt értek
el. A másik díjjal (amit egy köztisztelet-
ben álló, a községben odaadó gyógyító te-
vékenységet folytatott orvosról, dr. Baró-
ti Sándorról neveztek el) azokat szeretné
kitüntetni, akik az egészségügy, a közös-
ség és a sport területén végeztek kima-
gasló tevékenységet.
Szirákiné Tóth Ilona ismertette azon két
nevezetes személyiség rövid életrajzát,
akikrõl a díjak a nevüket kapták. Majd a
polgármester úr felolvasta az oklevele-
ken szereplõ két ember nevét, akik a köz-
ség lakóinak szavazatai alapján megkap-
ták idén az elismerést.
Dr. Baróti Sándor-díjat kapott Rumpler
Magdolna nyugalmazott védõnõ az

egészségügyben és a közéletben négy év-
tizeden át végzett odaadó munkájáért.
Bokros János-díjban részesült Bódás Já-
nosné pedagógus, az oktatásban és a köz-
életben négy évtizeden át nyújtott ki-
emelkedõ teljesítményéért. A díjat Bok-
ros János özvegyétõl vehette át, aki jelen-
létével megtisztelt bennünket.
Egy harmadik személy díjazására is sor
került ezen a napon. Kopasz Dénesné a
megyei önkormányzattól vehette át a
Wekerle Sándorról elnevezett díjat még
délelõtt a megyeházán.
Az ünnepségen a polgármester úr õt is
köszöntötte.
Szirákiné Tóth Ilona néhány szóban mél-
tatta a díjazottakat, majd a program az is-

kolások által készített ünnepi mûsorral
folytatódott, ami felidézte a március 15-
ei eseményeket.
Kossuth-nótákat énekelve, gyertyákkal a
kezünkben vonultunk át a kopjafához le-
róni tiszteletünket a márciusi hõsöknek.
Az ünnepség befejeztével egy kis beszél-
getésre, koccintásra vártuk az ünnepelte-
ket vissza a mûvelõdési házba.
Köszönetet szeretnék mondani a sár-
keresztúri rendõrõrs ezen a napon szol-
gálatot teljesítõ két rendõrének, Lakatos
Gyulának és Bella Gyulának, akik az ün-
nepség során végig biztosították a rendet
és a felvonulás útvonalát.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ

SZEMÉLY- ÉS VAGYONÕR SZAKKÉPZÉS ALSÓSZENTIVÁNON
Tanfolyamunk az OKJ 33891901 azonosító számú, sikeres
vizsga esetén személy- és vagyonõr szakképesítést adó képzés.
A vizsga letétele után betölthetõk a következõ munkakörök:
üzemrendész, vagyonõr, testõr, élet- és vagyonvédelmi ügyin-
tézõ, járatkísérõ, portás, éjjeliõr, telepõr, ruhatáros, kabinos,
csomagmegõrzõ, jegyszedõ és egyéb védelmi jellegû szolgálta-
tások.
A tanfolyam államilag elismert szakmai vizsgával zárul. A si-
keres vizsgázók szakmai vizsgabizonyítványt kapnak, mely
feltétele a személy- és vagyonõri igazolvány kiváltásának.
A tanfolyam helye: a IV. Béla Általános Iskola, Alsószentiván,
Béke út 112.
A tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám: 12-
15 fõ.
Hölgyek jelentkezését is várjuk!

Munkához jutás elõsegítése!

A tanfolyam díja: 25.000 Ft/fõ+a szakmai vizsga díja.
Részletfizetési lehetõség!
Megfelelõ létszámú jelentkezés esetén 2006. április 15-én
(szombat) tanfolyami ismertetõt tartunk az iskolában 9 órai
kezdettel.
Március 31-ig lehet még jelentkezni az alábbi felnõttképzési
tanfolyamokra is:

— ABC eladó számítógépes pénztárgép-kezelõi tanúsítvány-
nyal (OKJ 31 7862 01); idõ: 4 hónap.
— Kereskedõ-vállalkozó számítógépes pénztárgép-kezelõi
tanúsítvánnyal (OKJ 32 7862 01); idõ: 4 hónap.

A képzésekben részt vehetnek:

— munkanélküliek,
— munkaviszonnyal rendelkezõk (ebben az esetben igazolás-
ra van szükség a munkaadótól, hogy szüksége van a képzet-
tebb munkaerõre);
— egyéni vállalkozók alanyi jogon;
— gimnáziumi végzettséggel rendelkezõ, nem szakképzett
munkavállalók;
— gyes-en, gyed-en lévõk, fõállású anyák.
A képzés a résztevõk számára ingyenes, a bekapcsolódók kép-
zési költséget plusz egy havi minimálbér mértékéig (62.500
Ft) támogatást kapnak.

A tanfolyamokra jelentkezni lehet az iskola elérhetõségein,
Kiss Attilánál személyesen, a IV. Béla Általános Iskola épü-
letében, munkanapokon 8-17 óra között, telefonon a 06 (25)
504 710 számon, illetve e-mailben az iskola@bela-aszentivan.
sulinet.hu címen.
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GRATULÁLUNK!
A Fejér Megyei Közgyûlés minden évben
március 15-én adja át elismeréseit a kü-
lönbözõ területeken kimagasló munkát
végzõ, példamutató szakembereknek.
Sárbogárdról és környékérõl többen is
részesültek kitüntetésben az idén:

Németh László-díjat vehetett át Dancs
Ferenc, a Sárszentmiklósi Általános Is-
kola nyugalmazott pedagógusa, igazga-
tója, a helyi mûvelõdési osztály egykori
vezetõje. Salamon Lajos-díjat adomá-
nyoztak dr. Horváth Zoltánnak, a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányság vezetõjének.
Terstyánszky Ödön-díjban részesült
(posztumusz) Bruzsa Miklós nagylóki
majd sárszentmiklósi pedagógus, labda-

rúgóedzõ. Vörösmarty-díjat adtak át
Horváth Istvánnak, a sárbogárdi József
Attila Mûvelõdési Központ vezetõjének.
Kopasz Dénesné sárkeresztúri gyógype-
dagógust Wekerle Sándor-díjjal tüntet-
ték ki.
A jeles szakembereknek ezúton is gratu-
lálunk, és további eredményes munkát kí-
vánunk!

Hargitai Kiss Virág

Dancs Ferenc

Bruzsa Miklósné

Horváth István

dr. Horváth Zoltán

LOVASBÁL SÁRBOGÁRDON
A Sárbogárdi Lovas Egye-
sület március 18-án a Ko-
rona étteremben rendezte
tavaszi évadnyitó táncmu-
latságát. A rendezvényen
Gosztola József, az egye-
sület elnöke köszöntötte a
vendégeket. A kitûnõ és
bõséges vacsora után
táncmulatság követke-
zett. Az éjfélkor rendezett
tombolán értékes díjakat
sorsoltak ki, majd folyt a
mulatság hajnalig.

/H/

GLOBE at night

— nemzetközi
fényszennyezés-

felmérés
Március 22-én (szerdán) kezdõdik a fény-
szennyezés hatásának felmérésére indí-
tott világméretû megfigyelõ akció,
amelynek keretében iskolás csoportok és
önkéntesek bevonásával mérik fel az éj-
szakai égbolt állapotát egy héten keresz-
tül.
A fényszennyezés nem más, mint az ég-
bolt mesterséges fényforrásokkal (közvi-
lágítás, rosszul beállított díszkivilágítás,
reklámok stb.) történõ felesleges megvi-
lágítása. Ennek nyomán az energiapazar-
láson túl nemcsak a csillagos ég látványá-
nak élménye szenved csorbát, de súlyos
gondot okoz az élõvilágban is: megzavar-
ja az állatok tájékozódását vagy felborítja
életritmusukat. (De akár hasonló hatást
gyakorolhat az emberre is.)
A fényszennyezés-felmérés célja, hogy
megismerjük a jelenlegi helyzetet szerte
a földgolyón. E kutatómunkába bárki be-
kapcsolódhat. A feladat roppant egysze-
rû: egy csillagtérkép-sorozat segítségével
(melynek lapjai különbözõ fényszennye-
zettségi értékekre készültek) kell megál-
lapítani a probléma súlyosságát. Az ered-
ményeket egy internetes kérdõív kitölté-
sével lehet eljuttatni a nemzetközi gyûj-
tõközpontba.
A magyar résztvevõk számára részletes
útmutató az alábbi magyar nyelvû olda-
lon található: www.fenyszennyezes.csil-
lagaszat.hu. További információk: dr.
Kolláth Zoltán, e-mail: kollath@kon-
koly.hu, telefon: 06 (20) 972 1420.
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Cigánynak lenni…
1. rész

Állampolgársága: magyar, nemzetisége:
cigány — állhatna egy roma közösséghez
tartozó ember igazolványában. Csak-
hogy egy cigány ember ma (sem) vállal-
hatja felhõtlenül büszkén a nemzeti-
ségét, mert több „magyar” eleve negatív
tulajdonságokkal ruházza fel õt, egy ka-
lap alá véve az összes romát, és anélkül
ítélkezik, hogy megismerné, milyen is va-
lójában a másik. Ítélkezés helyett inkább
gyönyörködnünk kellene a világ teremt-
ményeinek végtelen sokszínûségében.
Mert ahányféle magyar létezik, annyiféle
cigány. A mag közös bennünk; ha nem fo-
gadjuk el a másikat, akkor valójában a
bennünk lévõ másságot nem fogadjuk el.
Ha alábbi írásom révén csak egy lépéssel
is közelebb kerülünk egymáshoz, már
megérte.
Csatlakozva a Média és Kisebbségek Euró-
pa hete elnevezésû rendezvénysorozat-
hoz, hadd mutassam be most a kedves
Olvasóknak a sárkeresztúri roma közös-
ségben élõ NYÁRI ISTVÁNT és család-
ját. Mivel István a helyi kisebbségi ön-
kormányzat vezetõje, csatlakozott be-
szélgetésünkhöz segítõtársa, Kovács
Mária alelnök is.
— Melyik megnevezést szeretik jobban: ro-
ma vagy cigány?
Nyári István: — Nem az a lényeg, hogy
minek nevezzük ezt a népcsoportot, ha-
nem hogy milyen hangsúllyal ejti azt ki
valaki. Sokan vannak olyanok, akiknek a
gesztusaiból az derül ki, hogy megvetik a
cigányokat.
Kovács Mária: — Nekünk nincsen ne-
vünk, mert ha hibázik egy cigány, annak
nem írják oda a nevét, hanem összesítõ-
ként használják, hogy „a sárkeresztúri
cigányok”.
Nyári I.: — Ez, úgy veszem észre, általá-
nos országszerte. A cigányok közt nem
tesznek különbséget.
Kovács M.: — Pedig a cigányok között is
van jó és rossz ember, akárcsak a magya-
rok közt mûvelt, mûveletlen, rabló, csaló.
Nyári I.: — Az állampolgárságunk ma-
gyar, a nemzetiségünk cigány, de ez nincs
feltüntetve sehol. Én azt mondom, ha
egyszer cigánynak születtünk, akkor vall-
juk annak magunkat. Én nem szégyellem.
Pedig több hátrányom volt belõle, mint
elõnyöm. De én akkor is annak vallom
magam, ami vagyok: cigány nemzetiségû-
nek. Emiatt hoztunk létre Sárkeresz-
túron egyszer egy független roma szerve-
zetet Oláh Sándor úrral, és emiatt alakult
meg a kisebbségi önkormányzat is; annak
érdekében, hogy a cigányságot képvisel-
je, hogy a romaságot kiemeljük ebbõl a
megalázásból. Mert én úgy gondolom,
hogy megaláznak minket jelenleg is —

tisztelet a kivételnek, mert vannak rendes
emberek. Amikor Krasznaiék kimentek
Strasbourgba, akkor részben megértet-
tem, hogy ilyen megaláztatásban minek
éljenek Magyarországon, másrészt elítél-
tem õket, mert ha egyszer itt születtünk,
akkor itt is haljunk meg. Tény, személy
szerint is tapasztaltam, hogy van megkü-
lönböztetés, nem is kicsi, és nem is pró-
bálják véka alá rejteni.
Kovács M.: — Ha egy fiatal cigányleány
munkahelyet keres, és elhívják felvételi
elbeszélgetésre, amint meglátják, hogy
cigány, akkor köszönik szépen, a hely el
van foglalva. Ha egy kicsit barnább a bõ-
re, akkor nem biztos, hogy felveszik.
Nyári I.: — Velem történt meg, hogy
1995-ben vagy ’96-ban letettem a bizton-
sági és vagyonvédelmi vizsgát fegyvervi-
selési engedéllyel, hogy könnyebben el
tudjak helyezkedni. Hadd ne mondjam,
hányadik voltam a rangsorban, még az is
jobban fizetõ helyre került, akinek nem
volt fegyverviselési engedélye. Engem
nem mertek olyan helyre tenni, ahol
nagyobb pénz vagy vagyon forog.
— Most hol dolgozik?
Nyári I.: — A Shell gáznál, a palacktöltõ
részlegen. 4 éve dolgozom ott, és csak a
harmadik évben kezdtek elfogadni. So-
káig kellett bizonyítanom.
Kovács M.: — Sokszor többet kell bizo-
nyítani egy romának, mint egy magyar-
nak.
Nyári I.: — Persze, a fizetésemelésnél a
magyarok 5-6.000 Ft-tal többet a kaptak,
ketten vagyunk romák, mi 3.000 Ft-tal
kaptunk többet. De le kell nyelni, mert
nekünk a megélhetés a fontos.
— Van valamilyen szakmája?
Nyári I.: — Nincs. Kiképeztek biztonsági
õrnek, gépkezelõ voltam az IKV-nál,
többféle betanított szakmám van. Abban
az idõben, amikor befejeztem az iskolát,
dolgozni kellett menni. A téesz itt volt,
oda 14 évesen felvettek, azóta dolgozom.
— Most hány éves?
Nyári I.: — 39. Akkor nem volt megszab-
va, hány éves kortól lehet dolgozni, az
volt a lényeg, hogy dolgozzál. Így folyt el a
sok év, egyik helyrõl tengõdtem a másik-
ra. Késõbb a galvanizálót azért voltam
kénytelen otthagyni, mert elkezdett hul-
lani a hajam és a fogaim rosszak lettek. A
mostani aránylag jó munkahely. Hiába
veszélyes, nem hátrálhatsz meg, mert ak-
kor elveszel. Örülhetek neki, hogy egyál-
talán dolgozhatok. Akármilyen helyzet-
ben is vagyunk, akkor sem megyünk lop-
ni.

— Elítélik azokat az embereket, akik feke-
téznek és Mercedesszel járkálnak?
Nyári I.: — Én embert nem ítélek el ad-
dig, amíg nem ismerem, mert nincs hozzá
jogom. Ha reggel 6 órakor beül a kocsijá-
ba és este 11 órakor úgy száll ki az autó-
ból, hogy nem bír kiegyenesedni, maga
szerint mibõl van a pénze? A nagy hajtás-
ból, hogy gyûjti a vasat, fémet, egyebet
egész nap. Szerezzen mindenki úgy
pénzt, ahogy a tehetségébõl telik. Amíg
nem engem lopnak meg, addig nincs sem-
mi baj. Én azt az embert ítélem el, aki en-
gem meglopott — és ez a baj a magyar
emberekkel: nem azt mondják, hogy a
Kovács Pista lopott meg engem, hanem a
cigányok.
Kovács M.: — A környékbeli magyar gaz-
dák nagyon gazdagok. Amíg egy dzson-
dér 60 millióba kerül, addig egy Merci 6
millióba, azt is lízingelik a mieink. Az a
probléma, hogy arra nem kérdeznek rá,
hogy a magyarnak mibõl van pénze, ko-
csija.
Nyári I.: — A magyar ember egy elõítéle-
tes ember, sõt, a földkerekség egyik leg-
negatívabban gondolkodó embere. Azt
nézi, hogy a másiknak miért van ennyi
vagy annyi, azt nem nézi, hogy hogyan
szerezte. És ez jellemzõ énrám is, mert
Magyarországon születtem. Béküljünk
meg ezzel a dologgal. Magyarország ak-
kor jutna elõrébb, ha mindenki azzal
törõdne, ami a saját háza táján történik.
— Milyen nyelven beszélnek a cigányok itt,
Sárkeresztúron?
Nyári I.: — Magyarul, oláhul, beás nyel-
ven vagy lováriul. A hivatalos, nemzetkö-
zileg elismert cigány nyelv a lovári, ami a
beás és az oláh összetétele. A zenész cigá-
nyok magyarul beszélnek.
— Milyen ágak vannak még a cigányságon
belül?
Nyári I.: — Kosarasok, köszörûsök (ko-
lompárok), kovácsok, vályogvetõk stb.
Keresztúron a köszörûs volt jellemzõbb,
de a vályogvetés is nagyon honos volt Ke-
resztúron. Az én szüleim Börgöndpusz-
tán készítették a vályogot a régi házak-
hoz. Elismerték a romákat, ott úgy éltünk
együtt a magyarokkal, mintha egy család
lettünk volna.

Folytatjuk.

Hargitai Kiss Virág

Nyári István és felesége
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Sárbogárdi polgármesteri fórumok
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd város lakosságát, hogy a Sárbogárd Város Ön-
kormányzata képviselõ-testületének SZMSZ-ében foglaltak értelmében 2006.
március 23 — március 31-e közötti idõben az alpolgármesterrel (és az érintett tele-
pülési képviselõvel) közösen városrészi fórumokat tartok.

A városrészenkénti fórumok helye idõpontja

1. Töbörzsök, Klubkönyvtár március 28., 18.00 óra;
2. Sárbogárd, mûvelõdési központ március 29., 18.00 óra;
3. Sárszentmiklós, Klubkönyvtár március 23., 18.00 óra;
4. Rétszilas, Klubkönyvtár március 27., 18.00 óra;
5. Pusztaegres, mûvelõdési ház március 31., 18.30 óra;
6. Sárhatvan, klubhelyiség március 31., 17.00 óra;
7. Kislók, kultúrterem március 30., 18.00 óra.
Hivatalos fórumaimra ezúton is tisztelettel és szeretettel hívom és várom a város-
részek minden lakóját.

Juhász János polgármester

FELHÍVÁS
A Sárbogárd Város Önkormányzatá-
nak Egyesített Szociális Intézmény

Ápoló—Gondozó Otthona

ápolónõket keres
szakmai gyakorlattal.

Követelmény: érettségi, ápolónõi ké-
pesítés. Jelentkezési határidõ: 2006.
március 31. Jelentkezni írásban, szak-
mai önéletrajzzal a polgármesteri hi-
vatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
földszinti irodájában Szakács Benõné-
nél lehet.

Szakács Benõné, az ESZI igazgatója

Ajánlati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete telekértékesítésre
ajánlati felhívást tesz közzé a város
északi részén található 1 db építési te-
lekre, magánerõs lakásépítés céljából.
A telek Sárbogárd, Árpád u. 1069/19
hrsz. szám alatt található. A minimá-
lis vételár 1.000 Ft/m

2

.
— A vételi ajánlatok benyújtásához
teljes ajánlati felhívás ismerete szük-
séges, ami a polgármesteri hivatalban
Fehér Mihálynénál átvehetõ és bõ-
vebb felvilágosítás is kérhetõ.
A vételi ajánlatok benyújtásának ha-
tárideje: 2006. május 2., 10.00 óra.
A vételi ajánlatot zárt borítékban kell
benyújtani Sárbogárd Város Önkor-
mányzata képviselõ-testület városgaz-
dálkodási és városfejlesztési bizottság
elnökének címezve.
A borítékon jól láthatóan legyen fel-
tüntetve: „Vételi ajánlat építési telekre.
Csak bizottság által bontható fel.”

Polgármesteri hivatal

ASZTALITENISZ HÍREK
Március 17-én folytatódott az asztalite-
nisz bajnokság, és a SAK csapata újra
hazai pályán (asztalokon) és egyre nö-
vekvõ nézõközönség elõtt (10-15-fõ)
folytatta a játékot, most a Kodolányi kö-
zépiskola ellen. Jó mérkõzésre volt kilá-
tás, mert bár jelenleg a Kodolányi a kö-
zépmezõnyben foglal helyet a tabellán,
igen jó játékosai vannak, és mindig
szoros mérkõzésekre került sor.

Szokás szerint a párosok mérkõzésével
kezdõdött a játék, és a Lovász—Dö-
rögdi páros sima meccsen 3-0-ra nyert,
míg a két Papp csak nagy csatában tu-
dott 3-2-re gyõzni. Így az elõny a hazai
csapatnál volt.

Az egyéni mérkõzések azonban már
nem voltak ennyire egyértelmûek.
Ugyan Lovász Lajos mind a négy mér-
kõzését nyerte „nagy nehezen” 3-0-ra,
de Dörögdi Gábor simán elveszítette
mind a négy mérkõzését, így elég szoro-
san alakult a mérkõzés. Szerencsére ifj.
Papp László jobb napot fogott ki, mint
õsszel, vagy az edzõi fejmosás használt.
A lényeg az, hogy három mérkõzést (és

négy szendvicset) küzdött le nagy nehe-
zen.
Id. Papp László pedig tartja egyenletes
formáját, három mérkõzést nyert (talán
menne a negyedik is, de akkor oda az
egyenletes teljesítmény), így alakult ki
az eddigi legnagyobb arányú gyõzelem,
a kodolányisok ellen 12-6-ra nyert a
Sárbogárd, továbbra is tartva elsõ he-
lyét a tabellán.
A jövõ héten a tavalyi bajnok, Kisapos-
tag csapata látogat a sárbogárdi aréná-
ba, és valószínûleg megpróbál vissza-
vágni a tavalyi vereségért, így szintén jó
mérkõzésre van kilátás pénteken, 18
órakor, Töbörzsökön. Minden szurko-
lót, érdeklõdõt szeretettel vár a

SAK vezetõsége
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Fizetett politikai hirdetés

Turi-Kovács Béla Cecén

A cecei gazdakör vendége volt március 18-án Turi- Kovács Béla és
Lengyel Zoltán. A mûvelõdési házban tartott rendezvényre a helyi
gazdák mellett sokan jöttek a környezõ településekrõl is.

Lengyel Zoltán tapasztalt mezõgazdasági szakpolitikusként
számtalan parlamenti csatában védte a gazdák érdekeit, kiállt
mellettük számtalan esetben. Ezért õ mindig szívesen látott
vendég gazdakörökben.

Turi-Kovács Béla — képviselõtársaként — melegen ajánlotta
a hallgatóság figyelmébe Lengyel Zoltánt, kérte, tegyenek
meg mindent annak érdekében, hogy a következõ választási
ciklusban is hasonló keménységgel védhesse a magyar vidék, a
magyar mezõgazdaság érdekeit a parlamentben.

A gazdák hozzászólásaikban elmondták, hogy milyen gondo-
kat kell sürgõsen megoldani, amint feláll az új kormány.

Lengyel Zoltán hangsúlyozta: az elsõ és legfontosabb a ma-
gyar föld védelme és azok kezébe juttatása, illetve megõrzése
azok számára, akik ezzel dolgoznak.

LEHET ÍGY IS!
Az Ifjúsági parkot a tavasz verõfényes illata és melege árasztotta
el, 2006. március 21-én. A helyszínre — helybõl és a környék tele-
püléseirõl egyaránt — szép számban érkeztek az érdeklõdõk, mert
Orbán Viktor, a Fidesz—MPSZ elnöke személyesen tisztelte meg
Sárbogárd lakóit és minden jelenlévõt, aki eljött erre a jó hangula-
tú, színvonalas kampányrendezvényre.

Elnök úr színpadra lépését rajongói, szimpatizánsai és támo-
gatói magasra emelt nemzeti színû zászlók lengetésével, nagy
ovációval és vastapssal fogadták. A beszédet mindvégig vi-
dám, felszabadult és elszánt tekintetek kisérték figyelemmel.

Juhász János úr, Sárbogárd város polgármestere szintén meg-
tisztelte rendezvényünket. Ezúton köszönjük neki, hogy ren-
delkezésünkre bocsátotta a rendezett, szép környezetben lévõ
helyszint. Külön köszönjük a rendõrkapitányság vezetõjének,
dr. Horváth Zoltán r. alezredes úrnak, valamint a rendezvény
biztosításában résztvevõ rendõröknek, polgárõröknek, hogy a
közrend és a közlekedés rendjének zavartalanságát példás
szolgálatellátással biztosították. Köszönet az E-on munkatár-
sainak és Faragó Attila úrnak, illetve mindazoknak, akik eb-
ben a szervezõmunkában önzetlenül részt vettek.
E szép, napos délutánon hosszú idõ eltelte után ismét bebizo-
nyosodott, hogy igenis, lehet városi ünnepeket és kampányren-
dezvényeket tartani az IFJÚSÁGI PARKBAN! Itt kényelme-
sen elfért a több ezres tömeg, és volt hely az érkezõ személy-
gépkocsik számára is. KÖSZÖNJÜK SÁRBOGÁRD!
HAJRÁ MAGYARORSZÁG! HAJRÁ MAGYAROK!

Fidesz-képviselõcsoport

Lengyel Zoltán családias hangulatú
találkozón vett részt Mezõszilason.
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Falopók
Ismeretlen tettes 2005. március 3-án H.
Zs. sárkeresztúri lakos tulajdonát képezõ
Szesszió fasorból eltulajdonított kb. 10
db kb. 30 cm vastag akácfát. Az okozott
kár kb. 25.000 Ft.
Ismeretlen tettes február 26-án, 16 óra és
március 4-én, 9 óra közötti idõben a
VADEX Rt. tulajdonát képezõ sárosdi
erdõrészletbõl akác szõlõtámaszt tulaj-
donított el. Az okozott kár kb. 24.800 Ft.
Ismeretlen tettes 2005. december 15., és
2006. március 13., 9.00 óra közötti idõben
a Sárbogárd, Bem utca végénél lévõ, I.
Gy. sárbogárdi lakos tulajdonában lévõ
akácos erdõbõl kb. 100 db, 6 éve magról
telepített fát kivágott és eltulajdonított.
K. I. és Cs. E. sárkeresztúri lakosok már-
cius 9-én Sárkeresztúr külterületén, a
Vadex Rt. tulajdonában lévõ 6 F. számú
erdõrészbõl fát tulajdonítottak el 20.000
Ft. értékben.

Választási indulatok
Ismeretlen tettes március 4-én, 17.00 óra
és március 5-én, 17.00 óra közötti idõben
Cecén egy bekerített ingatlanon elhelye-
zett reklámhordozóra felragasztott
MSZP választási plakátot festékkel leön-
tött. Az okozott kár kb. 20.000 Ft.

Lopott kerékpárral
szenet lopott

Ismeretlen tettes március 6-án, a délutáni
órákban L. J.-né sárosdi lakos kerékpár-
ját a kertbõl eltulajdonította. Az okozott
kár kb. 12.000 Ft. Az eltulajdonított ke-
rékpárral az ismeretlen elkövetõ aznap
délután a sárosdi MÁV-állomás mellék-
épületébõl megkísérelt szenet lopni.
Ismeretlen tettesek március 4-én, 16.30
óra körüli idõben B. Gy. szeghalomi la-
kos pénztárcáját megpróbálták eltulajdo-
nítani. B. Gy. Cece külterületén vette fel
gépkocsijába az ismeretlen személyeket.
Ismeretlen tettes március 7-én, a délelõt-
ti órákban a sárbogárdi Penny Market üz-
letben eltulajdonította H. A.-né sárbo-
gárdi lakos bevásárló kocsijában lévõ
pénztárcáját a benne lévõ személyes ira-
tokkal és némi készpénzzel. A kár megál-
lapítása folyamatban.

Szondáztak
a rendõrök

V. L. bogádmindszenti lakos március 8-
án gépjármûvével Sárbogárd, Tompa M.
utcában úgy vett részt a közúti forgalom-
ban, hogy a vezetés megkezdése elõtt sze-
szesitalt fogyasztott. Az intézkedõ járõr
alkoholszondát alkalmazott, amely 0,8
ezrelék feletti értéket mutatott.

V. A. sárbogárdi lakos március 9-én Sár-
bogárd belterületén az általa vezetett
személygépkocsival ittas állapotban köz-
lekedett. Az intézkedés során az alkohol-
szonda 0,72 mg/l értéket mutatott, ezért
az intézkedõ járõr vérvételre elõállította
õt.

Betörések
sorozatban

Ismeretlen tettes március 8-án, 3.02 óra-
kor ajtóbefeszítés módszerével behatolt
G.-né H. É. üzemeltetésében lévõ Pusz-
taegres, Köztársaság téren lévõ élelmi-
szerboltba, de eltulajdonítás nem történt.
A rongálással okozott kár kb. 3.000 Ft.
Ismeretlen tettes március 8-án, 4.05 óra-
kor ajtóbefeszítés módszerével behatolt
L. L. székesfehérvári lakos tulajdonát ké-
pezõ Lóránt vendéglõbe (Sárkeresztúr,
Dózsa Gy. u.), az ott lévõ 2 db nyerõgépet
felfeszítette, és az abban lévõ készpénzt
eltulajdonította. Az okozott kár kb.
120.000 Ft.
Ismeretlen tettes március 12-én, 3.15 óra
körüli idõben a Sárbogárd, Köztársaság
úton lévõ Miklós ABC egyik kirakati üve-
gét betörte. Az okozott kár kb. 50.000 Ft.
Ismeretlen tettesek március 8-án, 12.00
és 12.30 óra körüli idõben eltulajdonítot-
ta a G. J. kálozi lakos tulajdonát képezõ,
lezáratlan, az udvarban álló személygép-
kocsit a jármûben lévõ kulccsal, majd az
ismeretlen elkövetõ a Káloz, Ország u.
26. számú ház elõtt az árokban felborult
és a jármûvet otthagyta.
Ismeretlen tettes 2005. március 8-án,
19.10 és 21.00 óra közötti idõben Buda-
pest—Kelenföld és Százhalombatta kö-
zött eltulajdonította P. R. sárosdi lakos 1
db fekete számzáras diplomatatáskáját
benne számológéppel, készpénzzel, ira-
tokkal, mobiltelefonnal, bérlettel, mia-
latt a sértett a vasúti kocsiban aludt. Az
okozott kár kb. 95.200 Ft.
Ismeretlen tettes március 9-én, 20.00 és
március 10-én, 5.30 óra közötti idõben a
Sárbogárd, Ady E. úton M. L.-né sárbo-
gárdi lakos üzemeltetésében lévõ újságos
pavilont feltörte. Az okozott kár megálla-
pítása folyamatban van.
Ismeretlen tettes március 5-én, 20.00 óra
és március 6-án, 6.00 óra közötti idõben
kerítésátmászás módszerével behatolt H.
M.-né sárbogárdi lakos udvarába és on-
nan nagy mennyiségû alumínium- és réz-
drótot tulajdonított el. Az okozott kár
kb.38.000 Ft
Ismeretlen tettes ellen március 9-én,
17.00 és március 10-én, 4.00 közötti idõ-
ben a Mezõszilas, Rózsa utcában lévõ la-

kásba ajtóbefeszítés módszerével betört,
és onnan arany ékszert és 40.000 Ft kész-
pénzt tulajdonított el.
Ismeretlen tettes március 10-re virradó
éjszaka egy Sárbogárd, Petõfi S. utcában
található, jelenleg lakatlan családi házba
ajtóbefeszítés módszerével behatolt és
onnan gázpalackot, elektromos láncfû-
részt tulajdonított el 25.000 Ft értékben.
A rongálással okozott kár 10.000 Ft.
Ismeretlen tettes március 11-én, 4.00 és
14.00 óra közötti idõben, feltehetõen a
nyitva hagyott ajtón keresztül egy Sárbo-
gárd, Arany János utcai családi házba be-
ment és onnan 40.000 Ft készpénzt tulaj-
donított el.
Ismeretlen tettes egy korábbi tartozás
miatt, Sz. T. cecei lakost Cece, Széchenyi
utcában tettleg bántalmazta. Sz. a tettle-
gesség során 8 napon belül gyógyuló sé-
rüléseket szenvedett.
Ismeretlen tettes március 10-én, 13.00 és
19.00 óra közötti idõben a Sáregres,
Aranyponty Halászati Rt. telephelyén el-
tulajdonította Sz. K. cecei lakos pénztár-
cáját, melyben benne voltak személyes
iratai, valamint 62.000 Ft készpénz. Az
iratok késõbb elõkerültek a fenti rt. te-
lephelyén a központi épület és a telelõta-
vak között lévõ út mellett.

Én Istenem,
adjál szállást!

Ismeretlen tettes március 25. és 2004. jú-
nius 6. közötti idõben a Sárbogárd, Köz-
társaság úti Korona panzióban a szállá-
sért és egyéb szolgáltatásért a megegye-
zett fizetést nem teljesítette, a gyanú sze-
rint a fizetés már a megállapodáskor sem
állt szándékában. Ezzel mintegy 1,2 mil-
lió forintos kárt okozott.
Ismeretlen tettesek Cs. F.-né sárbogárdi
lakos tett feljelentést M. Gy. sárbogárdi
lakos ellen, mivel 2006. március 13-án,
20.00 óra körüli idõben a Sárbogárd, Ady
E. úton lévõ Béke presszóban elõzetes
szóváltást követõen tettleg bántalmazta,
mely következtében az elsõdleges orvosi
vélemény alapján 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett.
Ismeretlen tettes március 11-én, 4.00 óra
körüli idõben a Cece, Jókai u. 1. szám
alatt található Casablanca diszkóban K.
L. cecei lakos Samsung SGH-X700/SL tí-
pusú mobiltelefonját, a benne lévõ SIM-
kártyával együtt eltulajdonította. A lo-
pással okozott kár 38.000 Ft.
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Kedves Olvasó!
A Magyar Katolikus Püspöki Kar a közel-
gõ parlamenti választások kapcsán fel-
hívta a figyelmet arra, hogy feltétlenül ve-
gyünk részt a szavazásban, és lelkiismere-
tünk szerint szavazzunk!
Tudom azonban, hogy e zûrzavaros kam-
pányidõszakban nem könnyû eligazodni
a sok ígérgetés közt és bizony nehéz a fe-
lelõs döntés meghozatala. A püspöki kar
alábbi felhívásával a helyes és keresztény
emberhez méltó, Istenünk akaratával
megegyezõ vélemény kialakításában sze-
retne magyar honfitársaink segítségére
lenni. Fogadják szeretettel e gondolato-
kat, és kérem, hogy fogadják meg a fõ-
pásztorok tanácsait!
Elõbb azonban engedjék meg, hogy
mindannyiuknak figyelmébe ajánljak egy
krisztusi mondást: „Gyümölcseirõl ismeri-
tek meg a fát. Nem szednek tövisbokorról
fügét, s gyalogszederrõl sem szüretelnek
szõlõt.” (Lk. 6. 44)
Ha Jézusnak ezen szavait a mai választá-
sok elõtt álló Magyarországra értelme-
zem, azt kell mondanom, hogy bizony van
jó és rossz fa nálunk is, amelyeknek van jó
és rossz gyümölcse is.
Mielõtt leadnánk szavazatainkat, vizsgál-
juk meg, hogy az elmúlt tizenhat évben
mely gyümölcsök mely fán teremtek!

Varga László hitoktató,
lelkipásztori kisegítõ

A 2006. évi parlamenti választások kap-
csán a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia az alábbi üzenettel fordul a katoli-
kus hívõkhöz.

Kedves Testvérek!

Országunk jelenéért és jövõjéért felelõs-
séget érezve a parlamenti választások
elõtt szeretettel fordulunk katolikus
testvéreinkhez.
Miközben örök üdvösségünkért fárado-
zunk, felelõsek vagyunk földi hazánk sor-
sáért is. Életünket a teremtõ Isten szán-
déka szerint, emberi természetünk adott-
ságainak megfelelõen, az evangélium
szellemében kell alakítanunk igazságban
és szabadságban, igazságosságban és sze-
retetben. Az evangélium fényében tud-
juk, hogy az élet és a család védelme, az if-
júság nevelése, a munka becsülete, az
emberi személy méltóságának tisztelete,
olyan értékek, amelyekhez feltétlenül ra-
gaszkodnunk kell. Felelõsséget érzünk
hazánk egész népéért és minden magya-
rért. Ugyanígy felelõsek vagyunk, hogy
olyan képviselõket válasszunk, akik tisz-
teletben tartják a vallásos emberek
egyenlõ jogait, és biztosítják az egyházi
iskolák és szociális intézmények igazsá-
gos támogatását.
Ilyen szempontok szerint válasszunk, lel-
kiismeretesen vizsgáljuk meg a választási
programokat, és olyan pártra, olyan je-
löltre adjuk le szavazatunkat, aki ezek-
nek az értékeknek a képviseletét vállalja.
Vegyünk részt a választáson, éljünk a de-
mokrácia által biztosított jogunkkal, és
Isten elõtti felelõsséggel adjuk le szavaza-
tunkat.
Isten adjon mindnyájunknak bölcsessé-
get, hogy népünk jelenét és nemzetünk
jövõjét egyaránt jól szolgálhassuk!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Böjti evangelizáció
az evangélikus gyülekezetben

2006. március 29—31. (szerda—péntek), 16.00 óra:
nagylóki református templom;

18.00 óra: sárbogárdi evangélikus templom (Posta u. 5.)

Igét hirdet: Szabó Pál.

Szeretettel várunk mindenkit!

Meghívó
Jézus Krisztus mondja:

„Aki hisz a FIÚBAN,
örök élete van”

János evangéliuma 3,36

Evangelizációs
istentiszteleteket

tartunk a Sárkeresztúri
Református Gyülekezet

imatermében március 27.
és április 1. között,

minden délután fél hatkor.

Igét hirdet Németh Gyula
nyugdíjas lelkipásztor.

Az evangelizációs istentiszteletek
értelme az, hogy Isten ezeken az al-
kalmakon fokozottan keresi a szí-
veinket, és azt akarja, hogy talál-
kozzunk vele és megismerjük Õt.
Adjunk egy esélyt magunknak,
hogy szembesüljünk azokkal a kér-
désekkel, amelyek a legfontosab-
bak ebben az életben.
Mi a célja az életemnek?
Mi a terve Istennek ezzel a világ-
gal?
Hová jutok, ha meghalok?
Mindenkit szeretettel hívunk és vá-
runk ezekre az istentiszteletekre!

A gyülekezet

Meghívó
Tudjuk mi volt a kezdetben…

De vajon tudjuk-e mi lesz a végén?

Tanítássorozat a Biblia
szerinti utolsó idõkrõl.

Mindenkit szeretettel várunk!

Helyszín:
Sárbogárd, mûvelõdési ház.

Idõpontok: 2006. március 28-30:
kedd, 19.00 óra;

szerda, 19.00 óra;
csütörtök, 19.00 óra.

Golgota Keresztény Gyülekezet,
Sárbogárd

1% a környezetünkben élõ súlyosan fogyatékos
gyermekekért

A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-át
ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos
gyermekek javára. Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: Csipike Egyesület. Adószáma: 18491328-1-07
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25-én, szombaton, 19 órakor

KISIKLOTTAK

Színes amerikai thriller

Charles Schine reklámszakember csak
egy a sok ezer chicagói ingázó közül,
aki minden reggel igyekszik elcsípni a
8.43-as vonatot. Egy napon azonban
lekési a szokásos járatot, s összeismer-
kedik a megállóban Lucinda Haris-
szel. Ez a találkozás örökre megváltoz-
tatja az életét.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Országos döntõben a „Réti boglárka”

Budapesten a Néprajzi Múzeumban ren-
dezték meg 2006. március 18-án az Or-
szágos népdaléneklési verseny döntõjét.
Fejér megyét a 7-8. osztályosok korcso-
portjában, az énekegyüttes kategóriá-
ban, a „Réti boglárka” éneklõ csoport
képviselte.

Tagjai: Dudar Adrienn, Botka Zsuzsan-
na, Jansik Anita, Tiringer Nikolett, Visi
Gabriella, Simon Anna, Rapolder Ra-
móna, Holcz Anita, Brúzsa Csilla és Pa-
cai Brigitta. A múzeum hatalmas és gyö-
nyörû aulájában szombaton délelõtt a
versenyt Nagyné Varga Melinda, a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma
közmûvelõdési fõosztályának vezetõje
nyitotta meg, ezután mûsor következett.
A Vadvirág együttes énekelt, Márkus
Dávid furulyán, Balázs Gábor és
Moravkó Gábor egy különleges hangsze-
ren, didzseridun játszott. A versengés iz-
galmait érdekes programok oldották, le-
hetõség volt dalok tanulására tárlatveze-
tés után vagy közben, a táncházban a Du-
nazug együttes muzsikált, akinek még
maradt ideje, megnézhette az Országhá-
zat, a nap folyamán végig az aulában népi
játszóház és kézmûves foglalkozás zajlott
a Pöcök Egyesülettel és Bodnár Ferenc
játékhangszer-készítõvel. Hogy mit ké-
szíthettek? Fából pörgettyût, nádból du-
dát, bürökszárból rece-ficét és zúzolót,
gyapjúból nemezékszereket. A népdal-
bemutatók pedig 11-15 óráig, három te-
remben, három zsûri elõtt zajlottak szó-
ló, kisegyüttes és énekegyüttes kategóriá-

ban. Erõs mezõnyben, rutinos fellépõk
között a lányaink a legjobbat akarták ki-
hozni magukból. Õszintén, szívbõl éne-
keltek, „bronz” minõsítést szereztek. Fel-
készítõ tanárukként én is gratulálok az
eddig elért eredményeikhez, ami mögött,
mi tudjuk igazán, mennyi közös próba,
gyakorlás van, iskolánk nevében pedig
büszke vagyok a dalosainkra!

Horváth Ferencné

Szeretettel köszöntjük és jó egészséget kí-
vánunk Dancs Ferenc nyugdíjas sár-
szentmiklósi iskolaigazgatónak, aki Szé-
kesfehérváron a megyeháza dísztermé-
ben, a nemzeti ünnep alkalmából átvehet-
te az önkormányzat által alapított Németh
László-díjat. Terstyánszky Ödön-díjat
kapott Bruzsa Miklós (posztumusz).

H Í R E K
a miklósi iskolából

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívjuk Önöket

2006. március 24-én (pénteken), 16 órára
a József Attila Mûvelõdési Központban tartandó

Fejér megyei zene- és mûvészeti iskolák
XIII. találkozójára.

Fellépnek a megyei zeneiskolák hangszeres növendékei.
A találkozót megnyitja:

Szabados Tamás országgyûlési képviselõ.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Meghívó
A cecei gazdakör rendezésében meg-
hívunk minden érdeklõdõt a cecei mû-
velõdési házba április 1-jén, 11.00 óra-
kor tartandó mûsoros MAGOSZ gyû-
lésre.
Elõadók: Jakab István, a MAGOSZ
elnöke; Ángyán József professzor; dr.
Budai Gyula és Lengyel Zoltán or-
szággyûlési képviselõ.
Fellépnek: Ferenczi Éva énekmûvész,
a cecei Gerlice néptáncegyüttes.

Kuzsmiczkiné Szabó Márta,
a cecei gazdakör elnöke

Kiegészítés
Az újság elõzõ számában a Zengõ
Óvoda jótékonysági báljának támoga-
tói közül kimaradt Reichardt Dénes és
a tombola egyik fõdíjának felajánlója,
Farkas József. Nekik utólag köszönjük
a segítséget.

Zengõ Óvoda, Sárbogárd
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Hideg õszibarackleves
habgaluskával

Hozzávalók: 1 kg õszibarack, fél citrom,
5-6 szem szegfûszeg, kis darab fahéj, cu-
kor tetszés szerint, 2 dl tejföl, 2 tojás sár-
gája, 3 csapott evõkanálliszt, 1 dl tejszín,
annyi tej, amennyi levet akarunk a ba-
rackon.
Elkészítés: Az õszibarackot meghá-
mozzuk, kis cikkekre vágjuk, citrom-
mal, szegfûszeggel, fahéjjal és a tetszés
szerinti cukorral feltesszük fõni. A tej-
fölt, lisztet, a tojások sárgáját csomó-
mentesre elkeverjük, felengedjük a
tejjel, és átforraljuk. Ha kihûlt, hozzá-
adjuk a tejszínt, és a hideg barackra
szûrjük az egészet. A fehérjéket fel-
verjük, kevés forró vízben kifõzzük
(lehet tej is). Ez két perc. Tálaláskor a
leves tetejére szedjük.

Bakonyi sertésszelet
gombával

Hozzávalók: 60 dkg sovány sertés vagy
csirkehús, 20 dkg gomba, 3 evõkanál
olaj, 4 dkg liszt, 2 dl sovány tejföl, 1 ká-
véskanál pirospaprika, só.
Elkészítés: mártsuk be a hús mindkét
oldalát lisztbe és süssük meg. Ugyan-
ebben az olajban pirítsuk meg a hagy-
mát, majd adjuk hozzá a paprikát és a
szeletelt gombát. Pár percig keverges-
sük. Adjunk hozzá 2 dl vizet és forral-
juk fel. Ezt a lét öntsük a hússzeletekre
és pároljuk meg a húst. Tejfölben elke-
vert liszttel sûrítsük be. Galuskával
tálaljuk.

Tiramisu
Hozzávalók (kb. 15 adaghoz): 1,25 dl hi-
deg eszpresszókávé, 20 dkg porcukor, 0,5
dl Amaretto (mandulalikõr), 1 kg mas-
carpone sajt (olasz krémtúró, de jó a ma-
gyar is), 3 csomag babapiskóta, 1 dkg ka-
kaópor.
A krémtúrót, a likõrt és a porcukrot
összekeverjük. Egy hosszúkás tûzálló
tál alját vékonyan kikenjük ezzel a
masszával, arra egy sor piskótát rá-
tesszük, és azt kávéval meglocsoljuk.
Újabb réteg krémtúró, újabb réteg pis-
kóta meglocsolva kávéval — ezt addig
folytatjuk, míg a hozzávalók el nem
fogynak. (Legfelülre túró kerüljön.)
Megszórjuk kakaóval, majd hûtõbe
téve 1-2 órát érleljük.

Levelek Angliából — 13. levél

Anya és Alex Angliában

Legutóbbi levelemben arról olvashattak,
hogyan jutottam el Sárszentágotáról
Basingstoke-ba autóval. Útitársaim
Mojca kolleginám, Alex öcsém és Anya
voltak (akit mellesleg Erikának keresz-
teltek a szülei).
Sok-sok kilométer után értünk Basing-
stoke-ba, s kezdõdhetett a jól megérde-
melt szabadidõ.
A nagy szabadság elõtt azonban dolgoz-
nom kellett egy keveset, s mivel Anya és
Alex unatkoztak a hotelszobában, lejöt-
tek segíteni az asztalterítésben. Alex ko-
moly és õszinte, lenézõ arcot vágva meg-
kérdezte: „Téged ezért fizetnek?”
Másnap újévi parti, persze, nekem
megint munka; Anyáék a személyzeti ré-
szen múlatták az idõt. Alig vártam, hogy
vége legyen a bulinak. Elgondolkodtam,
milyen szomorú, hogy ez már a második
szilveszter, amit munkával töltök!
Hogyan töltsük az év elsõ napját 2006-
ban? Kis tanakodás után eldöntöttük,
hogy a közeli nagyvárosba, Readingbe lá-
togatunk. Ebéd egy olasz gyorsétterem-
ben, séta a belvárosban, majd bevallottuk
egymásnak mindhárman, hogy túl fárad-
tak vagyunk, s inkább hazamennénk.
Másnap a tengerparti Bournemouth vá-
rosába mentünk, ahol a tengeren kívül
egy akváriumot is megtekintettünk. Vol-
tam már többször is ott korábban, s
örömmel vettem tudomásul, hogy ked-
venc óriásteknõsöm még mindig vígan lu-
bickol a vízben. A harmadik napon — egy
„történelemóra” keretében — Winches-
ter felé vettük utunkat. A város valaha
Anglia fõvárosa volt, a királyok székhe-
lye. Az ottani katedrális épülete több
mint 900 éves, és kívül-belül lenyûgözõ!
Az idõs idegenvezetõ kedvesen megvár-
ta, amíg mindent szépen lefordítok Édes-
anyámnak, a sok angol pedig csak nézett,
miféle furcsa nyelven karattyol ez a

szegény gyermek! Érdeklõdtek a Me-
dárd-napról, mert itt ilyen nincs, de érde-
kesnek tartották.
A következõ napon Károly herceg és Ka-
milla esküvõjének helyszínén jártunk.
Windsor gyönyörû hely, valahogy az
egész város királyi hangulatot áraszt.
Nem maradtunk sokáig, mert este Laura
Bulmeréknél vacsoráztunk.
Laura az a lány, akinek sok mindent kö-
szönhetek az angliai ittlétemmel kapcso-
latban.
A várva várt londoni túrára január negye-
dikén került sor. Vonattal mentünk a brit
fõvárosba a hideg délelõttön. „London
szeme”, ami valójában egy — a British
Airways légitársaság által épített és mû-
ködtetett — beszélõ óriáskerék a Temze
partján, éppen javítás alatt állt, de a látni-
valók így is csak ránk vártak: a Tower-híd,
a Tower épülete, õfelsége Erzsébet ki-
rálynõ kuckója, a Buckingham-palota.
Sétáltunk a Hyde Parkban is, ahol nyáron
a Live 8 koncertet tartották. Szép nap
volt, csak egy kicsit hideg. Este egy
fish&chips boltból vittünk haza vacsorát.
Hát igen, Anya sokszor mondogatta,
mennyire sajnál, hogy ilyen koszton kell
élnem...
Hogyan is lehetne egy angliai vakációt
szebben befejezni, mint egy sétával
Basingstoke-ban az Egyesült Királyság
hivatalosan hetedik legunalmasabb váro-
sában? Én magam sem tudom, hogy mi a
fenét keresek még mindig itt. Milyen
lehet a többi hat unalmas város?
Könnyes búcsú a Stansted reptéren,
Anya és Alex elsõ repülõútja — állítólag
nagyon élvezték.
Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán és a
Temzén, de hogy mik is történtek ponto-
san, arról legközelebb.

Handa István
(handaistvan@hotmail.co.uk)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei
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Gyurgyóka kincset keres
Nagyeszû Gyurgyóka szõlõjét mély árok
választotta el a mienktõl.
Sokszor átugrottam én azon, mikor fecs-
kefarkú pillangót kergettem, hanem egy-
szer a mélységét is megmértem.
Akkor meg szitakötõt hajszoltam a nagy
virágú szamártövisek közt, mikor egyszer
csak rám rikácsolt a nagyeszû Gyurgyóka
az öreg körtefa alól:
— Ohó, fiúcska, hogy mered te az én szi-
takötõmet ijesztgetni?!
De hiszen szitakötõ még úgy meg nem
ijedt, mint ahogy én megrettentem. Ész
nélkül ugrottam neki az ároknak, s úgy
zuhantam bele, hogy éppen csak a kala-
pom maradt ki belõle. Az is csak azért,
mert a nagyeszû Gyurgyóka futtomba le-
kapta a fejemrõl. S mindjárt fölpróbálta a
magáéra. Az volt a szerencse, hogy a sze-
me se maradt ki alóla.
— Nem okos ember számára szabták ezt
— forgatta mérgesen a kalapot. Meg-
akadt a szeme azon a kis pléhgõzösön,
amelyik a pántlikájára volt erõsítve. —
Nini, fiúcska — kérdezte vigyorogva —,
mibõl van ez a gõzös?
— Aranyból — mondtam kevélyen.
— No, akkor levesszük róla — heheré-
szett jókedvûen az öreg. — S addig nem is
kapod vissza, míg nem hozod a kapáto-
kat.
Hát, ha az egész szõlõnket kérte volna,
nem kiváltottam volna-e vele a kalapom
ékességét?! Vittem neki nagy igyekezet-
tel a kapát, mikor az édesapám elejbem
állt:
— Hová viszi az a nagy kapa ezt a kis gye-
reket?
Elpanaszoltam neki a bánatomat, s meg-
nevettettem vele.
— Bizonyosan megint valami furfangon
töri a fejét ez a ravasz ember — mondta
mosolyogva, s az árokpartról végignézte
a rettentõen elgazosodott szõlõt. A kövér
parajok, a szálas daruhájak közül ki se
látszottak a tõkék.
— Attól félek, szomszéd — kiáltott át az
öreghez —, nem fogja már ezt a kapa se.
— Nem is kapával akarom én ezt megka-
pálni, hallja — hunyorított vissza az öreg.
— Hát mivel? — kérdezte csodálkozva
édesapám.
— Ésszel — verõdtek mosolyba a ráncok
Gyurgyóka aszalódott arcán.
Én ebbõl nem sokat értettem, csak a kis
gõzösömre vártam szívszorongva. Vissza
is kaptam hamar a kapával együtt. De
még meg is simogatta az arcomat a nagy-
szerû Gyurgyóka.
— Mondd el, fiacskám, a kis pajtásaid-
nak, hogy Gyurgyóka bácsi kincset kere-
sett a kapátokkal.

Hát én azt is megtettem, s annyi bizonyos
másnap reggel, aki csak a szõlõbe járt,
mindenki bekukucskált a Gyurgyóka sö-
vénykerítésén, ott pedig cifrát látott. Az
öreg Gyurgyóka ide-oda csúszkált a gaz
között, itt is, ott is fölszakajtott egy bok-
rot, megcsóválta a fejét, le-letörölte a
homlokáról a verejtéket, s egyre ijedteb-
ben mormogott:
— Bizonyosan ide tettem… Mégse ide
tettem… Uramisten, hova lehetett?
Néha kivicsorította fogát a kerítés felé, s
megfenyegette az öklével a kukucskáló-
kat:
— Mit tátjátok ott a szátokat, haszonta-
lan sövénytámogatók?!
Mi közötök nektek az én bajomhoz?!
A vak is láthatta, hogy mi a baja az öreg
Gyurgyókának. Bizonyosan elásta a pén-
zét a szõlõjében, és nem találja a tenger
gaztól, hova tette. Azt pedig jó volna
megtalálni, holtig úr lenne belõle az em-
ber!
De hiszen úgy õrizte Gyurgyóka a kin-
csét, mint eb a koncot. Napközben közel
se lehetett menni a szõlõjéhez. De még
éjszaka is gyertyát égetett a kunyhója ab-
lakában.
Az ám, csakhogy õ maga úgy aludt a gyer-
tya mellett, mint a tej. S csak akkor bújt
elõ a kunyhóból, mikor már javában tán-
coltak a cinegék a hajnal piros sugarai-
ban:
— Kincs, kincs, kincs, nincs, nincs, nincs!
Gyurgyóka szeme pedig fürgén szaladta
át a szõlõt, s csak úgy ugrált az örömtõl,
mikor a sok friss kapálást látta, amit éj-
szaka végzett a sok rászedett szomszéd a
kincs reményében.
Három nap múlva meg volt kapálva
Gyurgyóka szõlõje, pedig õ maga egy uj-
jal se nyúlt hozzá. De úgy meg volt ám ka-
pálva, hogy egy szõlõ se különben az
egész határban. S ahogy édesapám a mi
kis szõlõnkben verejtékezett, csalafinta
mosollyal hunyorított át hozzá a nagy-
eszû Gyurgyóka:
— Látja, szomszéd, így kerestet magának
kincset az okos ember másokkal!

Móra Ferenc

Heti idõjárás
Csütörtök estig a déli és
keleti megyékben sokfelé
várható jelentõs mennyiségû csapadék
és a ciklon hatására viharossá fokozó-
dik a szél, amellyel hideg levegõ érke-
zik fölénk, ezért a hegyekben havazás
is valószínû. Péntekre megnyugszik
idõjárásunk, de visszatérnek az éjsza-
kai fagyok. A hét végétõl jelentõs me-
legedés, de továbbra is változékony
idõ várható. A reggeli hõmérséklet -3,
8, a nappali 5, 17 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése

fáraó, keltetõ, kulcscsont, tolltartó,
csapágy

Elfogadtuk a fáramászó és a fejtetõ
megoldásokat is.

Szerencsés megfejtõnk:

Törzsök Beáta
Sárbogárd, Tinódy u. 209.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!

Rejtvény
Peti a következõ levelet küldte
szüleinek a táborból, amelybe

helyesírási hibák csúsztak.
Segítsd a hibákat megkeresni!

It igen nagy a hó. Egész éjel hulot. Ma
a lomnici csúcsra megyünk sielni. A
kalya nem sok, de finom.

Keden töbet irok. Szeretö fiatok: Peti

Beküldési határidõ:
2006. március 28.

Köszönjük
Március 20-án, Nagylókon 26-an ad-
tak vért, összesen 1014 dl-t. Köszönjük
az önkéntes véradóknak!

Agócs Imréné
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Március 25., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 A Vidék
Napja 9.10 Izomláz 9.40 Bundás és Rozsdás
10.10 Sandokan 10.40 A Vidék Napja 10.53 Bar-
tók 125 11.00 Evangélikus püspök beiktatása
12.30 Híradó 12.35 A Vidék Napja 12.50 Zselé
12.54 Klipperek 13.20 Zselé 13.35 A Vidék Napja
13.50 Autóvízió 14.20 A Vidék Napja 14.30 Állati
15.00 Hangár 15.30 A Vidék Napja 15.40
Feszty-körkép 16.10 Híradó 16.15 A Vidék Napja
16.30 TS 17.25 A Vidék Napja 19.00 Luxor 19.30
Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 Agatha
Christie: Hétvégi gyilkosság 22.00 TS 24.00
Híradó 0.05 Sporthírek 0.20 Démoni szeretõk
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyök-
klub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub
10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Bette 13.40 Odüsszeia 14.40
Tuti gimi 1535 Õslények szigete 16.30 Nick Fury
— Zûrös csodaügynök 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz plusz 19.30 A gyûrû átka 22.45 A texasi
láncfûrészes gyilkos visszatér 0.20 Red Bull Air
Race 1.00 Éjjeli randevú 2.50 A texasi
láncfûrészes gyilkos visszatér
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.40 Jetix 10.20 Kalandos
szafari 10.50 A vadon naplója 11.25 Laktérítõ
11.55 TotalCar 12.30 Az igazság napja 13.25 Or-
szágutak õrangyala 14.25 Csillagközi romboló
15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 Csillagkapu
17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Activity 19.30
Megasztár — döntõ 23.30 Koponyák 2. 1.15
Dragnet-gyilkossági akták 2.05 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.40 Kertbarátok 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 Krónika 12.30 Barangoló
13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világ-
stúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30
Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az
egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30
Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek
20.35 Rádiószínház 20.50 A Rádiószínház bemu-
tatója 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Magyarország orgonái

Március 26., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Delta
9.30 Századunk 10.00 Mindentudás Egyeteme
10.55 TS 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 TS
15.00 Így szól az Úr 15.10 Örömhír 15.40 Magyar
elsõk 16.00 Híradó 16.05 Euróövezet 16.30 Euró-
pa! Gazdagítunk! 16.40 Tejben-vajban 17.10 AB-
SZOLÚT 17.45 Szívek szállodája 18.35 BBC-exk-
luzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A szólás sza-
badsága 22.10 TS 23.00 TS—Motorsport 23.20
Híradó 23.25 Sporthírek 23.35 TS 0.05 TS
RTL KLUB: 6.30 Inuyasha 7.00 Kölyökklub 8.50
Slayers 9.20 Receptklub 9.35 Játék 10.40 Borso-
di Liga 13.40 Forma-1 magazin 14.15 Papás-ma-
más 14.40 Vadnyugati fejvadász 15.30 X-csapat
16.35 Eltûntnek nyilvánítva 17.30 Trucaling
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Pluto-Hold
volt, hol nem volt 21.50 Heti hetes 22.50 Düh és
dicsõség 0.40 Fókusz-portré 1.15 Éjjeli randevú
2.15 A sárkány törvénye 3.05 Heti hetes 4.00 Top
Shop 4.35 A GEO bemutatja
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás me-
chanika 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 nyo-
mozó 14.25 Smallville 15.30 Légi zsaruk 16.30

Walker 17.30 Jag 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Halálos iramban 22.10 Lesz ez még így se!
0.50 Képírók 2.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kár-
pát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk
8.30 A múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Is-
tentisztelet közvetítés 11.05 Gondolatjel 12.02
Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárna-
pi levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit
üzen a rádió? 15.05 Hajszálgyökerek 15.35 Mû-
vészlemezek 16.04 Versünnep 2006. 17.00 A mi
idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese
19.40 Rácz Zsiga nótáiból 20.04 Archívumok mé-
lyérõl 20.40 Üzenet a Színházi Világnap elõest-
éjén 20.45 Közvetítés a József Attila Színházból
22.00 Krónika 23.35 Marton Éva operaáriákat
énekel

Március 27., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a
zsaru 10.00 Híradó 10.005 Napi mozaik 11.55 A
sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Maga-
zin 13.30 Domovina 14.00 Afrika gyöngyszeme
15.00 TS 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 18.30 TS 19.30 Híradó 20.05 Színházi világ-
napi üzenet 20.10 Örkény István: Tóték 22.15
Hétfõ este 23.00 Kultúrház 23.15 TS-Sporthét
23.45 Híradó 23.55 Sporthírek 24.00 TS-Sporthét
0.30 A NAGY Vita 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 13.35 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Rejtélyek kalandorai
16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milli-
omos! 20.20 Barátok közt 20.55 Gyõzike 21.50
Cadillac drive 22.50 Indiszkrét 0.40 Találkozások
1.00 ITTHON 1.20 Éjjeli randevú 2.30 A sárkány
törvénye
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Hajrá,
skacok! 12.40 Játék 13.40 Mozidélután 15.30
Anita 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyor-
szág 18.00 Lisa csak egy van 18.30 Tények 19.00
Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.10 MNCIS 22.10 Szulák Andrea show 23.10
Esküdt ellenségek 0.05 Dolce Vita 0.35 Tények
este 1.05 Három tök jó bûnbeesés
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp
emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00
Krónika 11.04 Szonda 11.35 Rádiószínház 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egy-
ház félórája 14.10 Zeneszóval 15.05 Választás
2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 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 Rádió-
színház 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót!
22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Március 28., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00
Cinecitta 10.00 Híradó 10.05 Pártelnökök a Köz-
gázon 10.50 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Afrika
gyöngyszeme 14.55 Kormányváró 15.25 Berlin,
Berlin 16.15 Híradó 16.20 Bartók 125 16.24 Ma-

radj velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 12+
17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti hír-
adók 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30
Híradó 20.05 Önök kérték! 20.20 Életképek 21.05
Kedd 21 22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00
Kultúrház extra 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek
23.45 Provokátor 0.10 A NAGY Vita 0.45 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 15.30 Csacska angyal
16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-sow 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos!
20.20 Barátok közt 20.55 Vészhelyzet 21.50
Beowulf — A sötétség harcosa 23.30 Találkozá-
sok 23.45 Így készült: Pénz beszél 0.15 Éjjeli ran-
devú 1.20 Igaz történetek 2.50 Igaz történetek
TV2: 6.00 Laktérítõ 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 mennyor-
szág 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 Chupacabra 23.25
Moziverzum 23.55 Tények este 0.25
Hack-mindörökké zsaru 1.20 Eddie, a hóbortos
hekus 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp
emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00
Krónika 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.10 Társalgó 15.05 Választás 2006. 16.00 Kró-
nika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra
plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Arany-
emberek 20.35 Rádiószínház 21.05 Mesélõ króni-
kák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Március 29., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00
Cinecitta 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00
Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul Nostru
14.05 Afrika gyöngyszeme 15.00 Berlin, Berlin
15.53 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Templomi
orgonák titkai 16.20 Unitárius ifjúsági mûsor
16.30 Útmutató 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 Kultúrház extra 23.30 Híradó
23.35 Sporthírek 23.45 A NAGY Vita 0.20
Futballista feleségek 1.10 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 15.30 Csacska angyal
16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milli-
omos! 20.20 Barátok közt 21.00 A megállíthatat-
lan 22.40 XXI. század 23.15 Az elnök emberei
0.05 Találkozások 0.20 Így készült: Túl a barátsá-
gon 0.50 Éjjeli randevú 1.55 Undercover 2.40 A
megállíthatatlan 4.05 Top Shop 4.35 A GEO
bemutatja
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mok-
ka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Hajrá,
skacok! 12.40 Játék 13.40 Mozidélután 15.30
Anita 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyor-
szág 18.00 Lisa csak egy van 18.30 Tények 19.00
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Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.10 Született feleségek 22.15 Doktor House
23.15 Getno 0.55 Tények este 1.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség
7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00
Krónika 11.20 Beszélni nehéz 11.35 Rádiószínház
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református
egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Válasz-
tás 2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Kró-
nika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház
21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika
22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy mes-
terek, világhírû elõadómûvészek

Március 30., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00
Cinecitta 9.40 Gusztáv 10.00 Híradó 10.05 Napi
mozaik 12.00 Híradó 13.00 Rondó 14.00 Úton Eu-
rópa-magazin 14.30 Fogadóóra 15.00 Berlin, Ber-
lin 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé
17.00 12+ 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó
18.10 Körzeti híradók 18.23 Esti mese 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Panoráma 21.05
Gõg 22.00 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00
Lapozó 23.45 Híradó 23.50 Sporthírek 23.55 A
NAGY Vita 0.30 A James Dean legenda 1.50 Kár-
páti 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 15.30 Csacska angyal
16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milli-
omos! 20.20 Barátok közt 20.55 Gálvölgyi-show
21.35 Kész átverés 22.45 Házon kívül 23.20 Ke-
mény zsaruk 0.15 Találkozások 0.30 Infománia
1.00 Éjjeli randevú 2.15 A sárkány törvénye 3.05
Kemény zsaruk 3.50 Top Shop 4.35 A GEO bemu-
tatja 5.00 Házon kívül
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Hajrá,
skacok! 12.20 Játékidõ 13.20 Mozidélután 15.30
Anita 16.00 Knight Rider 17.05 Hetedik mennyor-
szág 18.00 Lisa csak egy van 18.30 Tények 19.00
Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku
21.10 A kód neve: Merkúr 23.25 Mutató 0.20 Té-
nyek este 0.50 Poison Ivy — Szex, hazugság,
bosszú 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp 7.00 Krónika
8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.05 A Szabó család 11.35 Rádiószínház 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Választás
2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-

vök 17.05 A ló kérdez 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószín-
ház 21.06 A 20. Század titkai 21.55 Gyöngysze-
mek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hí-
rek, Kenó 23.04 Szokolay Sándor 75 éves

Március 31., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00
Cinecitta 10.00 Híradó 10.05 Pártelnökök a Köz-
gázon 10.55 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Sorstársak 13.30 Sírjaink hol domborulnak?
14.00 Regióra 15.00 Berlin, Berlin 15.54 Bartók
125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00 12+ 17.25 A
Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók
18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Székely Éva 21.05 Gõg 22.00 Péntek este
22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 Hír-
adó 23.35 Sporthírek 23.45 A NAGY Vita 0.20
Emberiség 2.40 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 15.30 Csacska angyal
16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milli-
omos! 20.20 Barátok közt 20.55 Rejtélyek városa

21.50 Árnyék nélkül 23.50 Találkozások 0.10 Ali-
as 1.00 MeneTrend 1.20 Éjjeli randevú 2.25 Rej-
télyek városa 3.05 Infománia 3.30 Top Shop 4.23
Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25
Hajrá, skacok! 12.20 Játékidõ 13.20 Mozidélután
15.30 Anita 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik
mennyország 18.00 Lisa csak egy van 18.30 Té-
nyek 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll
az alku 21.10 Bagi—Nacsa bemutatja: 22.10 A
boldogító nem 23.55 Tények este 0.25 Alfa akció
2.10 Chris Isaak-show 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp
emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00
Krónika 11.04 Cigányfélóra 11.35 Rádiószínház
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az unitárius
egyház félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Vá-
lasztás 2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról 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 Beszélni nehéz 21.15 Ítélet
22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Egy hazában

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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 eladó
vagy értékegyeztetéssel családi házra cseré-
lendõ, 06 (20) 311 6408, 06 (25) 462 524. (0878211)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti, erkélyes, felújí-
tott 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 Ötlettárban,
Ady E. út 168. Elõrendelés esetén árkedvez-
mény 06 (25) 463 858, 06 (30) 444 5525. (0878037)

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

Fejér megyei sertéstelepre gyakorlott telepve-
zetõt keresünk. Érdeklõdni az 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-gázüzemû.
Irányár: 220 ezer Ft. 06 (70) 455 4637. (0878222)

Fa étkezõ sarokpaddal, kihúzható asztallal, 2
karszékkel, valamint kemping és férfi kerék-
pár, benzines láncfûrész eladó. Érdeklõdni: 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)

2004. októberi Daewoo Matiz hitelátvállalás-
sal eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 250 6299.
Építési telek eladó Sárbogárdon a Kinizsi ut-
cában. Érdeklõdni: 06 (30) 457 8833. (0878136)

Sárbogárdon családi ház eladó, 06 (20) 927
0985. (0878244)

Lakáscélú hitelek, szabadfelhasználású jelzá-
loghitelek ügyintézése banki hátérrel, ügyin-
tézési díj nélkül. Érdeklõdni: 06 (30) 568 3974.
(0878284)

Szakképzett eladót felveszek a Fanni étterem
melletti boltba. Érdeklõdni az étteremben
délelõtt. (0878281)

Sárbogárdon családi ház eladó a fõútvonal
mellett, 06 (20) 462 6261. (0878280)

Sárbogárd-Pusztaegresen családi ház eladó.
Tel.: 06 (25) 470 699. (0878279)

Hosszú távra albérlet kiadó. Érdeklõdni pén-
tektõl, 16 óra után, 06 (30) 354 4825. (0878278)

Kukoricavetõmag! Kiskun vetõmagkukorica
fajták különbözõ érési csoportban a boltom-
ban beszerezhetõ kedvezõ áron, kis és hektá-
ros kiszerelésben. Katalógus és szaktanács-
adás a boltban. Csóri Antal, Sárbogárd, Tisza
u. 3. Tel.: 06 (25) 460 821, 06 (70) 219 2790.
(0878273)

Sárbogárd-Sárszentmiklóson négyszobás
családi ház eladó, 06 (20) 311 4051. (0878272)

Cecén családi ház eladó, 06 (30) 430 6183.
(0878149)

Olcsón eladó 14”-os AXION monitor, 06 (20)
394 2372.
Igényesen felújított, elsõ emeleti, középsõ la-
kás eladó az Árpád-lakótelepen, 06 (20) 230
2964. (0878250)

Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes,
felújított, földszinti lakás eladó. Tel.: 06 (70)
374 9710. (0878286)

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

Családi ház, lakás eladó vagy kiadó. 06 (30)
330 2615. (0878157)

Ház eladó Sárbogárdon a Tinódy u. 39. szám
alatt. Tel.: 06 (20) 435 3559. (0878299)

Irodahelyiségek kiadók. Érdeklõdni: 06 (25)
518 600-as telefonszámon.

Sütni való csirke kapható. Tinódy u. 52., 06
(25) 508 125. (0878294)

Sárbogárdon a Kisipari szõlõhegyen 600
négyszögöl szõlõ és konyhakert eladó vagy ki-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 369 5710. (0878293)

Árpád-lakótelepen 2. emeleti erkélyes lakás
eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 205 5599. (0878291)

Mozgó fagylaltárusításra munkatársat kere-
sek, 06 (30) 408 1550. (0878161)

2500 m2-es, három telek egyben vagy külön el-
adó, 06 (25) 463 621. (0878290)

Gyümölcsfa 490 Ft-tól kapható! Krisztina
dísznövény, Árpád u. 65/A. Tel.: 06 (30) 429
3403. Nyitva K-P: 9-16 óráig, Szo-V: 10-14
óráig. (0878299)

Csirkevásár! Tinódy u. 107. 06 (25) 462 684.
(0878299)

Akció! Kedvezményes ajtó-, ablakvásár a
Réka nyílászáró kereskedésben. Új üzletköz-
pontban a Robifon mellett. Ugyanitt megnyi-
tottuk az Olcsó áruk boltját. Várjuk kedves vá-
sárlóinkat. Tel.: 06 (20) 443 7451. (0878288)

Eladó 2003. augusztusi, ezüst Suzuki Sedan
GLX 1.3, 16V, szervokormányos, két légzsák,
elektromos ablakemelõ, központi zár, rádiós
magnó, szervizkönyv, 24.000 km, megkímélt.
Ár: 1.500.000 Ft. 06 (20) 429 4482. (0878292)

Szolárium nyílt az Ady-lakótelepen a Nelli
fodrászatban. Tel.: 06 (70) 272 5519.

Új szolárium az Andi kozmetikában! A leg-
újabb és a legmodernebb gépemmel várom
kedves vendégeimet. 54/27 csöves relax szolá-
rium, sok extrával. Próbálja ki, és barnuljon
nálam a tavasz kezdetén! Kozmetikám új szol-
gáltatásokkal bõvült: ultrahang, Vio, szerve-
zetméregtelenítõ-rendszer. Tel.: 06 (25) 461
453, 06 (20) 495 1316.

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)

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

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

GYÜMÖLCSFA OLTVÁNYOK
TERMELÕTÕL. Sárbogárd, Vezér út 17.
Tel.: 06 (25) 460 869, 06 (30) 325 8113.

AZ ABAI SZESZFÕZDE rövid határidõvel
PÁLINKAFÕZÉST VÁLLAL.
06 (30) 9275 627. (0878162)

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

HITELAKCIÓ!
JELZÁLOGHITELEK:
felújítási, építési, vásárlási

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

Szoc. pol. ügyintézés.
GYORS ÜGYINTÉZÉS ELÕZETES

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

a következõ telefonszámokon:
06 (25) 281 307, 06 (20) 319 9392
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FRIED KASTÉLY
SZÁLLODA & ÉTTEREM

Vidám gálavacsora
április elsején, szombaton, 19 órától.

Svédasztal, élõzene, tánc, tombola,
konfettiesõ, hajnalig tartó mulatság!

3.480 Ft/fõ
Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560; Simontornya, Malom út 33.

Személy- és vagyonõr
tanfolyam

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

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

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

Jelentkezési határidõ: 2006. április 3.
Érdeklõdni: 06 (25) 508 980, 06 (20) 9270 965.



20 NYÍLT TÉR 2006. március 23. Bogárd és Vidéke

Sárköziék háza Töbörzsökön a Csõgör-
tó nevezetû mocsaras terület szomszéd-
ságában áll. 2000-ben hiába épült meg
ott egy vízelvezetõ árok, a helyzet nem so-
kat változott azóta sem. A víz nagy esõzé-
sek után és tavasszal mindig újra megje-
lenik Sárköziék kazánházában. Már ak-
kor, amikor azt az árkot építették, min-
denki tudta, hogy sokkal jobb lett volna
az Imremajori út mellett fedett árokkal
lecsapolni a tavat, mert a honvédség irá-
nyába, amerre jelenleg próbálják elve-
zetni a vizet a tinódi árokhoz, nagyon ki-
csi az esési szint. Pénzhiányra hivatkoz-
va mégsem arra terelték a vizet.
Így aztán azt láthatjuk, hogy a Csõgör-
gyöpnél a nagy áteresz elõtt csak pang a
víz, alig-alig folyik, a mocsár meg marad
úgy, ahogy volt ezelõtt száz évvel is. Egye-
dül a kacsák örülnek ennek, mert van ne-
kik hol vadászni friss békahúsra. Persze,
amikor megszólalnak a békák és csökken
a víz szintje, akkor sem lesz jobb a hely-
zet, mert a büdös, pangó vízbõl elindul a
szúnyoginvázió. És ez tart egészen õszig.

Sárköziék elhatározták, hogy feltöltik a
mocsarat, hogy megszûnjön a szúnyogin-
vázió. Ez azonban a szomszédoknak nem
igazán jó megoldás, mert a környezõ te-
rületekrõl a mocsáron keresztül tudott
eddig elfolyni a belvíz. Ha pedig azt a te-
rületet feltöltik, a szomszéd kertek kerül-
nek víz alá.
A megoldás kulcsa mindenképpen az ön-
kormányzatnál van. Mégis csak meg kell
építeni azt az Imremajori út menti árkot,
hogy ez a régóta megoldatlan probléma
rendezõdjön, mert ez a helyzet csak örök
veszekedés forrása lesz a környék lakói
között. Sárköziéknek se jó, ha elrekesztik
a víz útját, mert ettõl a kazánházukban
csak több lesz a víz, az elgátolt víz a tala-
jon át keres magának utat, és ott okoz
kellemetlenséget, ahol a legkevésbé vár-
ják.
Volt önkormányzati szemle, megoldás
mindeddig nem született.

Hargitai Lajos

Nyílt
tér

Molnár GábornakMolnár Gábornak
SárhatvanraSárhatvanra
70. születésnapjára70. születésnapjára
és névnapjáraés névnapjára
sok boldogságotsok boldogságot
és hosszú életet kívánés hosszú életet kíván
felesége, fia, lánya,felesége, fia, lánya,
menye, veje, unokái,menye, veje, unokái,
unokavejei és dédunokáiunokavejei és dédunokái

Kérdezték
Mikor világítanak ismét

a kiégett lámpák
Sárkeresztúron?

Ahogy azt egy ott lakó jelezte, mintegy 8
hónapja nem ég a lámpa a Bem József ut-
cában Sárkeresztúron. Kérdezte: mikor
tesz már valamit az önkormányzat ez
ügyben?
Virág Miklós polgármester lapunknak
elmondta, hogy a Bem utcában két lám-
patest nem mûködik. Mivel az E-onnal
nem sikerült dûlõre jutni még, éppen
most kötnek megállapodást egy maszek-
kal, aki remélhetõleg két héten belül
mindenütt kicseréli a kiégett lámpateste-
ket.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

ÚJABB BALESET
Korábban szerepelt már újságunkban a lakos-
sági panaszok között, hogy Sárbogárd köz-
pontjában az áruház mellett balesetveszélyes
a járda. Ott már többen szenvedtek súlyos
balesetet. Az önkormányzatnak is jeleztük a
problémát. Akkor azt ígérték, hogy intézked-
ni fognak. Intézkedés mindeddig nem történt.
Szerdán délelõtt újabb baleset történt. Egy
asszony a magas járdaszegélyen megbotlott és
elesett. Kificamodott a bokája, és térdzúzó-
dást szenvedett.
Egyre többen kérdezik, hogy mikor javítják ki
a balesetveszélyes részt? De addig is! Annyi
pénze van az önkormányzatnak, hogy fizetni
tudja a balesetek utáni ápolási és egyéb költ-
ségeket?

Hargitai Lajos

A vizek újraA vizek újra

visszatérnekvisszatérnek

Szerkesztõségünkben

kaphatók többek között

az alábbi könyvek:

A Szent István Általános

Iskola története

1926-2005

Horváth Lajos:

Iskoláskönyv.

Bogárd és Vidéke

Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.




