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A polgármester negyedévenként minden városrészben fórumra hívja a lakosságot. A
tavaszi fórumot március végére hirdette meg. Az elsõre Sárszentmiklóson a klub-
könyvtárban került sor csütörtökön este.
Sárszentmiklóson a lakosság részérõl tapasztalható nagy érdeklõdést jelezte, hogy
csaknem teljesen megtelt a nagyterem. Még Töbörzsökrõl is volt érdeklõdõ. Ennek fõ
oka, hogy az MSZP-frakció szakított a polgármesterrel, és sokan e szakítás részleteire
voltak kíváncsiak. (Folytatás a 2. oldalon)

Krenczék már megszokták, hogy hajna-
lonként akár hetente több alkalommal is
hol az egyik, hol a másik boltjukhoz ri-
asztják õket a rendõrök betörés miatt. A
boltokat mindenütt többszörös rács és
riasztó védi. Ennek ellenére állandóan
próbálkoznak a betörõk, kisebb-nagyobb
sikerrel. Ezen a héten is tetemes kárt
okoztak nekik két betöréssel. A második
betörés minden eddigit felülmúlt. Mint
hajdan a betyárvilágban, falbontással
mentek be az Ady Endre úti nagykereske-
delmi raktárba a bûnözõk, ahonnan kö-
zel egymillió Ft értékben vittek el sze-
szesitalt.
A betörés nyomaiból látszik, hogy elsõ-
sorban a dohányárura hajtottak, amit egy
teljesen zárt, fallal, vasráccsal, külön ri-
asztórendszerrel védett cellában tartot-
tak. A betörõk rossz fülest kaptak. Hiába
törték fel a dohányraktárt, az éppen telje-
sen üres volt.
Elképesztõ a bûnözõk találékonysága!
Éjjel kívülrõl szabályos lyukat vájtak a
hátsó falon. Nem tudni, hogyan tudták
ezt zajtalanul megtenni. Ezen a lyukon
keresztül hordták ki a több száz italos-
üveget. A riasztó semlegesítésére is volt
módszerük. Egy kórószárra húzott kesz-
tyûvel takarták le az infrát.
No, de ezt az árut valaki olcsón megveszi.
Az orgazdákhoz nem törnek be soha?

/H/

BetyárvilágBetyárvilág
SárbogárdonSárbogárdon

A tolvaj „szexmasszõr”
Több büntetõeljárás van folyamatban a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságon az el-
len a 35 éves, büntetett elõéletû cecei nõ
ellen, aki rendszeresen követett el lopá-
sokat az elmúlt években.
Módszere az volt, hogy az út mellett stop-
polva leállította a késõbbi sértettjeit.
Utazáshoz kért segítséget, esetenként
bûntársnõjével együtt tevékenykedett,
aki a hátsó ülésre helyezkedett. Az autó-
ba beszállva a sértettek figyelmét elterel-
te, magát gyógymasszõrnek kiadva szexu-
ális szolgáltatásokkal kecsegtetett. A
masszõri tevékenység közben ellopta a
sértettek zsebébõl készpénzüket, pénz-
tárcájukat, esetenként ékszereiket. A lo-
pásokat a kesztyûtartóból is megtette.

A nyomozás adatai alapján kiderült, hogy
a trükkös nõ — akit a héten vettek bûn-
ügyi õrizetbe a sárbogárdi rendõrök —
nemcsak Fejér, hanem Tolna és Somogy
megyében is követett el hasonló bûncse-
lekményeket. A Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság nyomozói szerint a Tamási—-
Simontornya, Cece—Paks, valamint Ce-
ce—Elõszállás—Dunaföldvár útvonal
volt az, ahol visszatérõen megjelent.

A rendõrség kéri, hogy akitõl a fentiekhez
hasonló módon pénzt loptak el, és ez idáig
még nem tett feljelentést, hívja a sárbogár-
di nyomozókat a 06 (25) 460 046-os tele-
fonszámon, vagy tegyen bejelentést a 107-
es és a 112-es segélyhívók bármelyikén!

Fórumokat tartFórumokat tart
a polgármestera polgármester
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Fórumokat tart a polgármester
A polgármester

…hosszasan beszélt a költség-
vetés körüli vitákról, de csak
szõrmentén a szakítás okairól,
Nedoba Károlyék polgármester
elleni puccsáról. Elmondta,
hogy számára érthetetlen a kép-
viselõk magatartása. Törvényt
sértenek azzal, hogy nem adják
le határidõre a vagyonbevallá-
sukat, ennek ellenére részt
vesznek a testületi ülésen, hozzászólnak, szavaznak. Aztán, ha
nem a kedvük szerinti döntés születik, kirohannak a terembõl,
aztán följelentik önmagukat és képviselõtársaikat, majd miután
fenyegetéssel maguk mellé állítják Õri Gyula pusztaegresi kép-
viselõt, visszavonatják a már jóváhagyott költségvetést. Annak
ellenére, hogy a költségvetés már eleve forráshiányos, 36 millió
Ft-tal nagyobb kiadást elõirányzó költségvetést fogadtatnak el.
Hiába firtatta a növekedés okát, nem mondták meg, hanem tit-
kolóztak. Nem mondták meg, hogy ebbõl 4,5 millió Ft-ot mire
szánnak. Ezért jegyezte meg a testületi ülésen, hogy bizonyára
ez az összeg Õri Gyula és Fülöp Sándor szavazatának az ára.
Ezért a kijelentéséért a szünetben kérdõre is vonták. Még az
ülés elõtt felhívta Õri Gyulát, aki elmondta neki, hogy bár nem
közvetlenül fenyegették meg, de kilátásba helyezték neki, hogy
milyen hátrányokra számíthat, ha nem áll vissza a frakcióba.

A hallgatóság

… a mögöttes okokra
volt kíváncsi.
Major József azt kérdez-
te, hogy miért jelentet-
ték fel a képviselõk ma-
gukat? Miért nem volt jó
nekik a kisebb költségve-
tés? És ha már mulasz-
tottak, mégis miért vet-
ték fel a kéthavi tisztelet-
díjukat? No, és mi ez az
egész az MSZP-frakció-
val?
Fésû Béla azt kifogásol-
ta, hogy a rengeteg köz-
munkás alkalmazása fe-
lesleges pénzkidobás volt, mert csak kirakatmunkát végeznek.
Személyesen tapasztalta, senki nem ellenõrizte, hogy mit dol-
goznak. Nem figyel oda az önkormányzat, hogy mire megy el a
közpénz.
Csóri Antal hiányolta a tüntetõen távolmaradó képviselõket
(Nedoba, Etelvári, dr. Szabadkai). „Legyenek annyira kultu-
ráltak, hogy jöjjenek el. Ne féljenek tõlünk, nem bántjuk õket, de
hallgassák meg a véleményünket”— mondta. Kifogásolta a sár-
szentmiklósi utak állapotát. Véleménye szerint értelmetlenül
öltek pénzt abba, hogy követ szórtak a gödrökbe. A követ az au-
tók újra kiverték, az utak pedig még rosszabbak, mint voltak.
Rigó István több kérdést is föltett. Azt feszegette, hogy ki áll a
döntések és a mostani puccs mögött. Valójában ki vezeti a vá-
rost? Mi váltotta ki azt, hogy a polgármester ilyen hirtelen
õszinte lett? Kit akar a polgármester helyére tenni az, aki a
háttérbõl irányít?
A polgármester elmondta, hogy õ novemberben szólt már dr.
Szabadkai Józsefnek, hogy rá nézve se fog sok jó kisülni a tagbe-
léptetésekbõl. (Lásd: kukások tagbeléptetése, majd Szabados
Tamás megbuktatása. Szerk.)

— Kijelentettem, ha engem nem részesítenek abban az öröm-
ben, hogy polgármesterként indítsanak a választáson, akkor el-
indulok függetlenként. Elõször arra gondoltam, hogy kilépek
az MSZP-bõl. Aztán egy barátom javaslatára úgy döntöttem,
hogy nem teszem meg nekik ezt a szívességet. Rúgjanak ki, ha
akarnak. Egyúttal szeretném hangsúlyozni, hogy a Fideszbe se
ácsingózok, bár a Bogárd és Vidéke lefényképezett Orbán Vik-
torral. A képaláírás által sugalltaktól elhatárolódom. Nem
megyek az MSZP-bõl a Fidesz-be. Függetlenként indulok a pol-
gármesteri székért.
Hogy ki irányítja a várost? Ha van egy koalíciós többség, akkor
„egyvalakinek” az elképzelése emelkedik jogerõre.
Varga László hitoktató szerette volna kiugratni a nyulat a bo-
korból. Arra kérte a polgármestert, nevezze meg, ki az a sze-
mély, az a „valaki”, aki irányítja a várost.
Juhász János azonban másról kezdett beszélni.
— Polgármester úr, ne beszéljen mellé! — szólt valaki a hallga-
tóságból.
— Nem beszélek én mellé, sose voltam õszintébb, mint most —
felelt a polgármester.
— Csak a mikrofon mellé beszél? — fordította humorba a szót a
bekiabáló, amire nagy nevetés lett a válasz, hiszen mindenki
tudta a teremben, hogy ki az, akit meg kellene neveznie a pol-
gármesternek, de mégsem nevez meg.
Ekkor felállt Horváth Tibor és azt mondta:

— Én már találkoztam azzal az emberrel. Hiába van a háttér-
ben, azért létezõ személy. Dr. Szabadkai Józsefnek hívják.
Erre kitört a fékezhetetlen nevetés, mert Tibi nem kerülgette a
forró kását, nevén nevezte a gyereket.
Aztán közügyekre fordult a szó. A Vezér utcaiak panaszolták,
hogy a kerteket elöntötte a belvíz, és az önkormányzat nem tesz
semmit ez ellen. A víz a házakat fenyegeti.
Borosné, az egyik háztulajdonos elmondta, hogy 2000-ben, ami-
kor az árvíz volt, náluk nem volt baj. Most viszont a szomszédos
telket feltöltötték, és emiatt víz alá kerültek a melléképületek
az udvarukban. Ezt csak úgy lehet megoldani, ha árkot
építenek.
Ezen vitába keveredett Szõnyegi Lajossal, a mûszaki osztály ve-
zetõjével.
A fórum végül indulatos vitába fulladt, amibõl az tûnt ki, hogy
az embereket sokkal inkább érdeklik a megoldatlan helyi prob-
lémáik, mint a képviselõk veszekedése a városházán. Bár a kon-
con való marakodásukat mélységesen elítélik, de hát megszok-
ták már, hogy Sárbogárd azért nem megy egyrõl a kettõre, mert
itt mindig fontosabb volt néhány ember egyéni érdeke, mint a
közösség ügye.
Sárszentmiklós nem hisz a könnyeknek.

Hargitai Lajos
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Mivel lapzártakor zajlott az ülés, Juhász
János polgármester tájékoztatta lapun-
kat az ott hozott fõbb döntésekrõl.
Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támo-
gatásra nyújt be pályázatot több in-
tézmény a Magyar Közmûvelõdési Inté-
zethez: a Sárszentmiklósi Klubkönyvtár
és a töbörzsöki Kossuth Zsuzsánna Klub-
könyvtár 500—500 ezer Ft, a József Atti-
la Mûvelõdési Központ 900 ezer Ft. A
Rétszilasi Klubkönyvtár 192 ezer Ft, a
Sárhatvani Klubkönyvtár 485 ezer Ft, a
Pusztaegresi Klubkönyvtár 188 ezer Ft
értékben. A pályázatok önrészébõl 10-
10%-ot, illetve a mûvelõdési központ
esetében 15%-ot vállal az önkormányzat.
A helyi képviselõk és bizottsági tagok
tiszteletdíja, költségtérítése nem emelke-
dik ebben az évben. Habár az illetmény-
alap nõ április 1-jétõl, a testület úgy csök-
kentette a rájuk vonatkozó szorzószá-
mot, hogy a végösszeg változatlan marad.
A bölcsõde és az oktatási—nevelési in-
tézmények étkezési díjai csak a felnõttek
és vendégek esetében nõnek mintegy
80-90 Ft-tal április 1-jétõl. A gyermekek

viszont ugyanannyit fizetnek majd, mint
eddig.
Összesen 2 millió Ft-ot fogadtak el a vi-
zes (850 ezer Ft), itatott makadám- és
aszfaltos utak javítására, kátyúzására
(0,5 millió Ft), a Hõsök tere burkolati je-
leinek újrafestésére (200 ezer Ft), a
KRESZ-táblák cseréjére, pótlására (300
ezer Ft) és az átereszek rendbehozatal-
ára (150 ezer Ft).
Ismét pályázni lehet sportcélú támo-
gatásra, melyre összesen 5,5 millió Ft áll
rendelkezésre. A pályázatokat április 6-
áig kell benyújtani a civil bizottságnak,
amiket a testület az április 14-ei ülésén bí-
rál el.
A múlt hét folyamán megérkeztek a köz-
munkaprogramhoz regionális pályázat
útján nyert gépek. Az önkormányzatnak
ehhez 30%-os, azaz 1.350.000 Ft önrészt
kellett biztosítania, amit most kiegészí-
tettek még 151 ezer Ft-tal, mivel az egyik
eszköz nagyobb színvonalú, éppen ezért
többe is került.

Hargitai Kiss Virág

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület március 22-ei rendkívüli nyílt ülésérõl —

Nyilatkozat
A 2006. március 23-ai Bogárd és Vidé-
kében egy képaláírás szerepelt az aláb-
bi szöveggel: „Ma MSZP, holnap Fi-
desz?”
Ma is Sárbogárd városáért és annak la-
kóiért tevékenykedem és holnap is ér-
tük szeretnék tenni.
Ez az én „Függetlenségi Nyilatkozat”-
om.

Juhász János polgármester

FELHÍVÁS
A Sárszentmiklósi Általános Iskola

1 fõ élelmezésvezetõt keres
2006. augusztus 20-ai belépéssel.

Követelmény: érettségi+élelmezésvezetõi
szakképesítés.

Bérezés a kft. elõírásai szerint.

Szakmai önéletrajzokat a Sárszentmiklósi
Általános Iskola igazgatóságára kérjük leadni

2006. április 20-ig.

BELVÍZ A VEZÉR UTCÁBAN
A Vezér utcában sok ház kertjében áll a
víz. Boros Istvánéknál pedig ugyanúgy,
mint az Alföldön, a melléképületek mind
vízben fulladoznak. A sárszentmiklósi fó-
rumon Borosné elpanaszolta a bajukat.
Azt is elmondta, hogy hiába fordult
mindeddig az önkormányzathoz, nem se-
gítettek rajta. Kétségbeesése érthetõ, hi-
szen azon aggódik, hogyha átvizesedik a
házuk fala, a fejükre dõl a tetõ. Elmondá-
sa szerint korábban, még az 1990. évi ár-
vízkor sem volt nekik gondjuk, a víz el-
ment a kenderáztató felé. Sajnos, az
utóbbi években többen is úgy próbáltak
errefelé védekezni a belvíz ellen, hogy
feltöltötték a telküket. Borosék szom-
szédjában egy üres telek tulajdonosa is
ezt tette. Annyira feltöltötte a telkét,
hogy Borosék házát mára már egy nagy tó
veszi körül. Az utca lakói elmondták,
hogy régen egy árok volt a temetõ végé-
ben, amia kenderáztatóhoz vitte el a vi-
zet. Akkor még jóval kevesebb ház volt az
utcában. De hát egyre többen töltögették
a kertjüket, így a víznek nincs útja semer-
re.
Az önkormányzat elképzelése szerint a
Magyar utca felé lehet majd elvezetni a
vizet. A „majd” azonban nem vigasz a la-
kóknak, mert a házuk most van veszély-
ben, és felháborítja õket az az érzéketlen-

ség, ahogy az önkormányzatnál kezelik
az ügyüket.
Míg a kertben cuppogott a cipõnk a sár-
ban a terepszemlén, egyre csak azt mond-
ták: „Bezzeg ha a városházi urak lakná-
nak itt, rögtön találnának megoldást a
bajra. A veszekedéssel se lehet velük dû-
lõre jutni, mert mindig csak azt keresik,
hogyan lehet ezt nem megcsinálni.
Az utca másik felén lakók kertjében is víz
áll, pedig onnan könnyen el lehetne ve-
zetni azt a faluárokba egy út alatti gyûrû-
vel. Nekik azt mondták, hogy csinálják
meg a vízelvezetést maguk. Ássák fel az
utat, egyezkedjenek a szomszédos telkek

tulajdonosaival, hogy engedjék meg,
hogy egy szivárogtató dréncsövet lefek-
tessenek a föld alá. No, de hát nem az ön-
kormányzat dolga lenne a közügyekben
az egyeztetés, ha kell hatósági intézke-
dés? Hiszen van olyan tulajdonos is, aki
jeleskedett a telke feltöltésébe, de hallani
se akar arról, hogy az õ mezsgyehatárán
árkot ássanak, mert, ugye, neki nincs vize,
neki ez nem probléma, a szomszéd meg
fulladjon bele a saját vizébe.

Hát, csak ennyit a híres magyar szolidari-
tásról!

Hargitai Lajos
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B O R V E R S E N Y
A Sárszentmiklósi Borbarát Egyesület szombaton rendezte az
idei borversenyt. Ezt nevezhetjük inkább borszemlének. A szõ-
lõsgazdák ekkor mutatták be neves zsûri elõtt a szõlõtermelés
eredményét, a legjobb boraikat. A nevezett borokat elõzõ nap
este hozták be a gazdák. Ekkor már volt egy kis elõkóstolás.
A borverseny mindig ünnepi esemény az egyesület életében,
amelyre vendégeket is hívtak: Juhász János polgármestert és
Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõt.
Neves borászok értékelték a bemutatott 60 bort. László Éva, a
Budafoki Pincegazdaság fõborásza volt a zsûri elnöke, a zsûri
tagjai: az adonyi hegyközség két borrendje, Králl István és
Köller László, a lepsényi hegyközség elnöke, Májer István, vala-
mint a sárbogárdi borbarátok képviseletében Szemzõ Gábor
voltak.

Míg a zsûri értékelt, az iskola kazán-
házában nagy bográcsban rotyogott
a közös ebéd. Bognár József, Arany-
szabó Ferenc és Luczek Tibor szar-
vaspörköltet készített.
Az idei borok az idõjárás miatt nem
igazán voltak jók. Különösen a vö-
rösborokból hiányzott a színanyag.
Ezért jóval kevesebb bor kapott
arany minõsítést. Egyedül Luczek
Tibor cserszegi fûszerese kapott
nagyaranyat. Az okleveleket Juhász
János polgármester adta át. A bíráló
szakemberek az értékelés mellett
beszéltek a szõlõtermelés jövõjérõl,
a borkezelés tapasztalatairól. Májer
István elmondta, hogy az Európai Unió elõírásai is gátolják,
hogy kialakulhasson egy olyan helyi borkultúra, mint amilyen
volt a háború elõtt. Ma nincsenek Magyarországon olyan boro-
zók, ahol a helyi nedûket lehetne kapni. Sárbogárdon csak néz-
ne a kocsmáros, ha valaki nála Luczek Tibor cserszegi fûszere-
sét, Sáfrány Ferenc vörösborát, vagy Fésû Béla medináját ke-
resné. Sört választhatsz tízfélébõl is, borból jó, ha van egy akasz-
tói kannás rettenetes.
A szarvaspörkölt elfogyasztása után késõ délutánig beszélget-
tek jó bor, füstölt szalonnás pogácsa mellett a borbarátok.
Legközelebb április elsején Rétszilason, Horváth István nádfe-
deles pinceborozójában találkoznak a borbarátok.

VIII. Sárszentmiklósi borverseny
(2006. március 25.) eredménye:

Név ü.sorsz. fajta pontszám minõsítés

Luczek Tibor 41 F Cserszegi fûszeres 19,10 Nagyarany
Balázs József 54 F Chardonnay (idegen) 18,61 Arany
Kovács László N 13 F Bianka ezerfürtû 18,86 Arany
Kovács László N 14 F Vegyes fehér 18,62 Arany
Luczek Tibor 40 F Vegyes fehér 19,06 Arany
Plájer János 59 F Vegyes fehér 18,55 Arany
Pordán György 50 F Saszla 18,70 Arany
Bognár József 22 F Rizling 17,54 Ezüst
Gráczer Gyula 23 F Chardonnay 18,02 Ezüst

Nagy István 37 F Vegyes fehér 17,98 Ezüst
Vámosi Ferenc 48 F Vegyes fehér 17,78 Ezüst
Hargitai Lajos 57 F Vegyes fehér 2004 17,64 Ezüst
Németh László 16 F Bianka 17,30 Bronz
Nagy István 36 F Ezerjó 2004 17,42 Bronz
Csóri Antal 5 F Furmintos cuveé 16,51 Bronz
Fésû Béla 55 F Kunleány 17,00 Bronz
Csóri Antal 4 F Muskotályos cuveé 16,86 Bronz
Fekete János 8 F Rizlingszilváni 2004 17,02 Bronz
Molnár István 19 F Vegyes fehér 17,22 Bronz
Dr. Szénási Károly 53 F Vegyes fehér 17,10 Bronz
Kósa Károly 1 F Zalagyöngye 16,72 Bronz
Szemzõ Gábor 28 F Irsai Olivér 2004 15,82 Oklevél
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Rádióshow
Sárbogárdon

Élõ rádióshownak lehettek fültanúi nemcsak a rádióhallga-
tók, hanem a járókelõk is, ha az Éden kávézó felé vezette

õket az útjuk szombaton. E nap folyamán ugyanis a paksi, bony-
hádi és cecei frekvenciákon sugárzó, itt is fogható Fortuna rá-
dió berendezett egy kis stúdiót a kávézóban, és a meghívott he-
lyi vendégek közremûködésével bemutatta Sárbogárdot a hall-
gatóinak. Közben a több mint tíz éve alakult regionális kereske-
delmi rádió tudósítói helyszínrõl helyszínre száguldottak a vá-
rosban és környékén, hogy onnan adjanak hírt az aktuális ese-
ményekrõl. A kávézóba betérõk pedig kívánhattak egy dalt sze-
retteiknek, barátaiknak.

Hargitai Kiss Virág

Köszönet a támogatásért
Köszönöm mindazok önzetlen segítségét, akik ajánlószelvé-
nyeikkel is támogatták azt, hogy az Élõlánc Magyarországért
törekvései és célkitûzései egy új és jobb Magyarországért eb-
ben a körzetben is választható lehetõséggé váljanak a mosta-
ni választásokon. Bár sokan voltunk, de még nem elegen ah-
hoz, hogy a megadott határidõre a 750 szelvény összegyûl-
jön. Ezért az április 9-i választáson e párt nevében sem én,
sem maga a párt nem szerepelhet jelöltként a sárbogárdi,
6-os számú választókörzetben. Így most arra kérem támoga-
tóinkat és mindazokat, akik nem csak a saját sorsuk, hanem a
vidék és az egész ország jövõje iránt is aggódnak, hogy szava-
zataikkal azt a pártot és azt a jelöltet támogassák, amelynek
programja a legközelebb áll az Élõlánc Magyarországért
programjához, és akit e program következetes megvalósítá-
sára és az Önök képviseletére a legalkalmasabbnak és leg-
megbízhatóbbnak tartanak.

Lendvai Gábor

Fekete János 9 F Rizlingszilváni 15,86 Oklevél

Szabó József A 32 F Vegyes fehér 15,54 Oklevél

Völcsei Károly 35 F Vegyes fehér 16,18 Oklevél

Németh László 17 F Vegyes fehér 2004 16,10 Oklevél

Szemzõ Gábor 29 Othonell muskotály 2004 16,14 Oklevél

Bene András 26 F Vegyes fehér 11,50 Emléklap

Plájer János 60 V Rosé 17,02 Bronz

Bene András 25 V Rosé 16,08 Oklevél

Fûrész József 6 V Rosé 15,70 Oklevél

Szuper György 45 V Medina rosé 2004 15,74 Oklevél

Sáfrány Ferenc 27 V Kadarka 18,66 Arany

Csóri Antal 3 V Medina cuveé 18,28 Ezüst

Fekete János 10 V Vegyes vörös (I) 17,58 Ezüst

Gábris Istvánné 52 V Vegyes vörös 17,90 Ezüst

Kovács László N 12 V Zweigelt medina 18,12 Ezüst

Szemzõ Gábor 30 V Zweigelt 18,18 Ezüst

Szuper György 44 V Vegyes vörös 18,08 Ezüst

Bene András 24 V Vegyes vörös 17,42 Bronz

Bognár József 21 V Vegyes vörös 16,72 Bronz

Fülöp István 43 V Vegyes vörös 16,96 Bronz

Hargitai Lajos 56 V Vegyes vörös 2004 16,76 Bronz

Király Kornél 33 V Vegyes vörös 16,80 Bronz

Lökös János 47 V Vegyes vörös 17,10 Bronz

Luczek Tibor 39 V Vegyes vörös 16,60 Bronz

Molnár István 20 V Vegyes vörös 17,38 Bronz

Nagy István 38 V Vegyes vörös 17,06 Bronz

Németh László 15 V Zweigelt 17,50 Bronz

Szilveszter János 58 V Vegyes vörös 17,24 Bronz

Szuper György 46 V Medina 17,08 Bronz

Fekete János 11 V Vegyes vörös (II) 15,88 Oklevél

Fûrész József 7 V Vegyes vörös 16,02 Oklevél

Gili János 18 V Vegyes Vörös 15,58 Oklevél

Horváth István 42 V Vegyes vörös 2004 16,04 Oklevél

Kósa Károly 2 V Vegyes vörös 16,22 Oklevél

Pordán György 51 V Vegyes vörös 16,16 Oklevél

Völcsei Károly 34 V Vegyes vörös 16,24 Oklevél

Szabó József A 31 V Vegyes vörös 14,90 Emléklap

Vámosi Ferenc 49 V Vegyes vörös 15,06 Emléklap

Hargitai Lajos
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Cigánynak lenni…
2. rész

Nyári István: — A világ annyira más lett.
Én nem azt mondom, hogy elnyomás van,
de sok mindenben hátrányt élvezünk,
akár demokrácia van, akár szocializmus.
— Pedig választások idején nagyon keresik
a cigányság kegyeit a pártok.
Nyári I.: — Ennek, sajnos, vannak, akik
még bedõlnek.
— Erre a kisebbségi önkormányzat nem
szokta figyelmeztetni az embereket?
Kovács Mária: — Amikor azt mondják
nekik, hogy kapnak egy ötezrest, ha így és
így szavaznak, és nincs otthon kenyér,
persze, hogy elfogadják a pénzt.
Nyári I.: — Legalább addig legyen hasz-
nuk az embereknek, amíg választás van,
mert utána úgysem adnak nekik. Akár-
melyik pártra is szavazunk, akkor is hátul
maradunk. Amikor megalakítottuk a ki-
sebbségi önkormányzatot, elhatároztuk,
hogy megteszünk mindent, amit lehet, az
itt élõ mintegy ezer romáért.
— Mikor alakult az önkormányzat?
Nyári I.: — Körülbelül nyolc éve. Én hét
éve vagyok elnök; négyen vagyunk tagok.
— Mit tudtak ezalatt a nyolc év alatt
véghezvinni?
Nyári I.: — Nagy volumenû dolgokról
nem tudunk beszámolni. Egyszer az Or-
szágos Cigány Önkormányzat kiírt egy 17
millió Ft-os pályázatot területfejlesztés-
re. A keresztúri önkormányzat megpá-
lyázta, és megcsináltak belõle egy cigány-
sággal sûrûn lakott utcát. Azt kicsit fur-
csálltuk, hogy a kisebbségi önkormányza-
tot meg sem kérdezték ezzel kapcsolat-
ban. Nem beszélve arról, hogy a mûvelõ-
dési ház riasztóval van ellátva, ott van a
számítógéppel felszerelt irodánk, de nin-
csen kulcsunk, hogy be tudjunk menni.
Csak annyit várunk el, hogy vegyenek
minket emberszámba, ha már egyszer
megalakultunk. Egyébként a polgármes-
terrel jó a viszonyunk.
Kovács M.: — Az állami juttatást mûkö-
désre, rendezvényekre használjuk fel.
Van megtakarított pénzünk, tiszteletdí-
jat nem veszünk fel.
— Úgy tudom, többek között a helyi
szépségverseny szervezésében is részt vesz-
nek.
Nyári I.: — Igen. Május elsején majálist,
sportnapot szoktunk rendezni az egész
falunak. Az eladósodott családoknak se-
gítünk. Ha marad egy kis pénzünk, akkor
évvégén is csinálunk egy kis bulit. Az is-
kolával szoros kapcsolatban vagyunk,
mert 95 vagy 98%-a a diákoknak roma.
Az óvodában a gyerekek 80-85%-a szin-
tén roma származású.
— A fiatalok közül sokan tanulnak
tovább?
Nyári I.: — Volt egy olyan idõszak, ez-
elõtt 2-3 évvel, amikor a gyerekek özön-

löttek Fehérvárra a középiskolákba.
Most állítólag olyan visszajelzés jött Ke-
resztúrra, hogy az itteni gyerekeket nem
akarják fogadni a magaviseletük miatt.
Sok gyerek nyolcadik osztály után befeje-
zi a tanulmányait. Az a borzasztó, hogy —
tisztelet a kivételnek! — vannak pedagó-
gusok, akik nem is tesznek ez ellen, és
örülnek, ha megszabadulnak a gyerekek-
tõl.
Nyári Istvánné: — Van, aki ahelyett,
hogy ösztönözné, azt mondja a gyerek-
nek, hogy te úgysem mész továbbtanulni,
nem jó tanuló vagy, nem fognak felvenni.
Nyári I.: — Nehéz kérdés ez. A jómódú
szülõk között van olyan, aki úgy gondolja,
nincs rászorulva a gyereke, hogy tanul-
jon. De véleményem szerint annak is ösz-
tönöznie kéne a gyerekét, mert az észt
nem lehet megvenni.
— Milyen régi hagyományaik vannak, ami-
ket még tartanak?
Kovács M.: — Amikor apuék muzsikál-
tak, a cigánybálon énekeltek az asszo-
nyok, és volt bõgõtemetés.
— Mi az a bõgõtemetés?
Kovács M.: — Volt egy öttagú cigány
együttes. Éjfélkor, miután megkoronáz-
ták a bálkirálynõt, Jakab bátyám lefektet-
te a bõgõt, letakarták egy cifra ruhával, és
apu elkezdte húzni a Most megy a nap le-
menõben-t. Jakab bácsi meg majd meg-
szakadt, úgy sírt. A zenét temették.
Nyári I.: — A fõétel karácsonykor nálunk
a káposzta meg a pula, ami tepsiben sült
pogácsa.
Kovács M.: — Olyasmi, mint a kenyér,
csak lapos. Ha romás kaját akarunk enni,
akkor pörköltet csinálunk nokedlivel és
bokolival. Az is egyfajta pogácsa: víz, egy
pici szódabikarbóna, liszt és só összegyúr-
va, mint a lángos, és olajban kisütve. A
férjem sosem evett kenyeret, mindennap
kellett neki négy bokolit sütni. Régen az
ürge volt a hagyományos étel. Én nem et-
tem még. A párom azt mondta, hogy
olyan, mint a csirke.
Nyári I.: — Én ettem már. A csirkénél fi-
nomabb.
Nyári Istvánné: — Anyu augusztus ele-
jén, búcsúkor mindig azt csinált. A võfé-
lyek beültek a kocsiba ballonokkal, és ki-
öntöttek vagy tíz ürgét. Az volt az ünnepi
étel, lecsósan, nagy szaggatott tésztával,
mint a lebbencs, amit az ürge zsírjával ön-
töztünk meg. Mi már úgy két éve nem et-
tünk ürgét, mióta védett állat lett.
— Vannak széphangú lányaik is, és nemrég
alakult egy cigány gyermek-táncegyüttes.
Nyári I.: — Igen, és van egy cigány-
együttesünk is, a Huszti család, akik na-
gyon jól képzettek.
— Maguk zenélnek valamin?
Kovács M.: — Én nem. Apu családjából
viszont bent van a Száztagú Cigányzene-

karban a nagybátyám és annak mind a két
fia.
Nyári I.: — Én valamikor tanultam gitá-
ron, de csak passzióból. A gyerekeim vi-
szont énekelnek, és szeretném, ha több
hangszeren is megtanulnának játszani.
Ha nekünk megteremtették volna ezeket
a feltételeket annakidején, mint amit mi
megteremtünk a gyerekeinknek, akkor
lett volna idõnk a zenélésre, nem kellett
volna 13-14 éves korunkban elmenni dol-
gozni. De mivel heten vagyunk testvérek,
élni kellett valahogy.
— A feleségével mikor házasodtak össze?
Nyári I.: — Én 18 voltam, õ pedig 16.
— A cigánylányok hamarabb érnek?
Nyári I.: — Nem minden szempontból,
mert akkor nem mennének korán férj-
hez.
— Hány gyerekük van?
Nyári I.: — Két fiam, egy 17 és egy 13
éves, egy 19 éves lányom meg egy foga-
dott lányom, a fiam barátnõje. Õ félig
magyar. A lányommal együtt tanultak és
jártak iskolába. A nevelõszülõje mindig
verte. Nem bírtam elnézni, hogy állandó-
an kék-zöld volt és nagyon sovány, így
idevettük magunkhoz. Szerettünk volna
több gyereket is, de az elsõ gyerekünk
meghalt kétévesen, ami nagyon megviselt
minket.
A gyerekeimmel nagyon közvetlen a kap-
csolatunk, mintha barátok lennénk, sok-
szor birkózunk is, de megadják nekünk a
kellõ tiszteletet. Persze, néha elõfordul,
hogy összevitatkozunk, de ez így van
rendjén.
— Milyen kapcsolatban vannak a testvé-
reikkel, szüleikkel?
Nyári Istvánné: — Mi kilencen vagyunk.
Anyu már nem él, és azóta nincs olyan
összetartás, mint régen. De azért estén-
ként bejönnek, elbeszélgetünk. Akármi-
lyen gond van, segítjük egymást.
Kovács M.: — Ez nemcsak családon belül
van így, hanem a faluban is. Itt a romák
eléggé összetartóak.
Nyári I.: — Kb.12 éve volt, hogy a ke-
resztúri romákat megfenyegették a bõr-
fejûek. Az asszonyokat meg a gyerekeket
egy házba terelték, hogy a férfiak tudja-
nak rájuk vigyázni. Három településrész
van, ahol romák élnek: Fõszeg, Alszeg és
Újtelep; minden utcára került két-három
kocsi, körbevettük az egész falut.
Kovács M.: — De volt olyan is, hogy
Abán keresztúri magyarokat vertek meg,
ezt megtudták a keresztúri cigányok és
már mentek is rendet tenni.
— Hogyan látják kívülrõl a magyarokat?
Kovács M.: — Nem olyan szókimondóak,
mint mi vagyunk, magukba fojtják az ér-
zéseiket. Ez szerintem nem egészséges
dolog. Pedig ha leülünk egy asztalhoz,
nem lehet egyforma mindegyikünk néze-
te. Én is más vagyok, õ is mást vall, és ad-
dig vitatkozunk, amíg közös nevezõre
nem jutunk.
Folytatjuk.

Hargitai Kiss Virág
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Azok az ötvenes évek…
Soponyai helytörténész ismerõsöm, Varga Zoltán, akinek falu-
jában egy magánmúzeuma van, felkeresett a napokban és egy
érdekes dokumentummal örvendeztetett meg. A Szabad Föld
Képes Vasárnap 1954. október 2-i számával. Ebben sárbogárdi
vonatkozású írásokra és fotókra bukkantam. Ámulva olvastam
a régi, megsárgult újságban az ismerõs neveket. Az egyik képen
éppen Erõs Ferencet látogatják meg Sárszentmiklóson, laká-
sán a békekölcsönt jegyzõk. A belsõ lapon látható fotók egyikén
Huszár Jani bácsinak mérnek ki 8 hold földet, egy másikon a
kislóki birkanyáj látható az itatónál, a harmadikon ugyancsak

Huszár János látható sárkeresztúri szövetkezeti tagok társasá-
gában évekkel késõbb, már a „Vörös Hajnal” Termelõszövet-
kezet brigádvezetõjeként. Arról természetesen nincs kép, ho-
gyan gyõzték meg Jani bácsit a pesti agitátorok arról, hogy az
1948-ban neki kiosztott 8 hold földet önként, dalolva bevigye a
közösbe. Ekkorra már elfelejtett, szánalmas propagandaszö-
veggé silányult a földosztás jelszava: „Azé a föld, aki megmû-
veli!”

A földosztást a nagybirtokrendszer megszüntetése érdekében
kezdeményezte a szovjet fegyverek árnyékában hatalomra ke-
rült Magyar Kommunista Párt. Akkor azzal a jelszóval — no, és
persze a kékcédulás választási csalással — nyerték meg a válasz-
tást, hogy a cselédeknek, napszámosoknak földet osztottak. Az-
tán a szocialista mezõgazdaság jelszavával újraszervezték a
nagybirtokokat, de már közvetlen pártirányítással. Szovjet min-
tára kolhozokat, termelõszövetkezeteket hoztak létre. A pa-
rasztokat veréssel, megfélemlítéssel bekényszerítették a tsz-ek-
be. Aki ellenállt, rövid úton a recski haláltáborban találta
magát.
A Szabad Föld 1954-es októberi képei boldogságot, lendületes,
fejlõdõ gazdaságot mutatnak. A mosolygó arcokon nem látni a
sebtében letörölt könnyeket. Nem látszanak a lesöpört padlá-
sok, a kirabolt, megfélemlített falvak nyomora, nem látszanak a
börtönök rácsai, amelyek mögött ártatlanul elhurcolt család-
apák tízezrei szenvedtek és haltak meg azokban az években. A
robbanás majd csak két évvel késõbb, egy másik õszön, 1956.
október 23-án következett be.
Bizonyára örömére és okulására szolgálnak ezek a régi képek
lapunk olvasóinak.
Mindennél jobban szükségünk van akkor az emlékezésre, ami-
kor minden a felejtésrõl szól.

Hargitai Lajos

Sárszentmiklóson is utcáról-utcára, házról-házra járnak
a békekölcsönt jegyeztetõ párok. A községben a termelõszövetkezet

tagjai már valamennyien jegyeztek békekölcsönt. A tsz-tagok
példáját követik az egyéni gazdák is. Takács Ferenc meg se várta,
hogy felkeressék, hanem bement a tanácsházára és 150 forintot
ajánlott fel. Képünkön a jegyeztetõk éppen Erõs Ferenc egyéni

gazdánál vannak, aki 200 forint békekölcsönt jegyzett.

Huszár János ma már nem 8, hanem 980 holdon gazdálkodik —
a sárbogárdi „Vörös Hajnal Termelõszövetkezet tagja lett.

A társas gazdálkodásból fakadó jobb termés és a szépen gyarapodó
állatállomány láttán az idén is 17 új tag lépett be a

„Vörös Hajnalba”. Szövetkezeteink segítik egymást, jó
együttmûködéssel igyekeznek növelni eredményeiket. Huszár János

brigádvezetõ a sárkeresztúri Béke TSZ tagjaival beszélget

Elérkezett a felejthetetlen pillanat: Huszár János napszámosnak
8 hold földet mérnek ki a sárbogárdi határban

A szövetkezet birkanyája Kislókon, a határban
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MDF-fórum a gazdaságról
A mezõgazdaság és vállalkozások szerepe
és helyzete a gazdaságban címmel tartott
összejövetelt jeles vendégekkel Harasz-
tiáné Terner Irén, a Magyar Demokrata
Fórum országgyûlési képviselõjelöltje
csütörtökön este. A rendezvényre eljött
az MDF-et támogató FKGP megyei
elnöke, Barabás János is.
Elsõként Takács János, az MDF megyei
választmányának elnöke köszöntötte az
egybegyûlteket, és ajánlotta figyelmükbe
az est házigazdáját azzal, hogy nagy hasz-
nára lenne a térségnek, ha egy asszony
venné kezébe az itteni dolgokat.
Harasztiáné Terner Irén elmondta: a sa-
ját vállalkozásán érezte, hogy valami baj
van a gazdasággal. Úgy gondolta, hogy
szükség van az õ és az itt élõk munkájára.
Gyorsan összejöttek a kopogtatócédulái,
ezért ezúton is köszöni mindenkinek a se-
gítséget. Azért választotta az MDF-et,
mert úgy látja, hogy egy kis pártban kihí-
vás dolgozni, itt tud a legtöbbet segíteni.
Fontosnak tartja a szél- és napenergia
hasznosítását, az államapparátus csök-
kentését, átszervezését, az egészségügy
reformját, a mezõgazdaságot, a feldolgo-
zó üzemek telepítését. Nem óriási gyá-
rakban kell gondolkodni, ne a multiktól
várjuk a megváltást, mert azok továbbáll-
nak, mi viszont maradunk. Magunkon
kell segítenünk.
Dr. Raskó György agrárközgazdász az el-
képzelések megvalósításához rendelke-
zésre álló európai uniós támogatásokról

szólt. Kijelentette, hogy õk konzervatív
értékeket vallanak, és csak megvalósítha-
tó ígéreteket tesznek. Medgyessy és
Gyurcsány olyan adósságba vitték az or-
szágot, hogy elkerülhetetlenek a megszo-
rító intézkedések. Ennek pedig megint a
dolgozó, becsületes emberek isszák meg
a levét. Mivel Magyarország nincs felké-
szülve arra, hogy versenyezzen a külföld-
rõl érkezõ termékekkel, szeretnék há-
romszorosára növelni a falugazdász-há-
lózatot, kiépíteni a gazdanetet, komplex
vízgazdálkodással megelõzni a katasztró-
fákat, és elõtérbe helyezni a bioenergia-
gazdálkodást.
Dr. Bod Péter Ákos, a Corvinus Egyetem
professzora az ország pénzügyi helyzeté-

rõl beszélt. Az államadósság, sõt, a lakos-
ság hitelállománya is megnõtt, a három
jelentõs szektor nem takarít meg. Külföld
olyan kondíciókkal hajlandó csak hitelez-
ni, ami nekik nagyon jó, de nekünk drága.
Ha viszont elkezd bizonytalanodni az
euróhoz való csatlakozásunk, akkor a be-
fektetõket nem érdekli Magyarország, és
nem adnak kölcsönt. A deficit hatalmas
probléma, a kamatszint magas. A pénz-
ügyi gondok rákfenéje az állam, mert rá-
telepszik a pénzre. Vannak azonban ki-
próbált technikák, amik megoldást je-
lenthetnek.

Hargitai Kiss Virág

A március 23-ai MDF-es fórumról
A nagyszámú résztvevõ, aki jelen volt a fórumon, olyan infor-
mációkkal lett gazdagabb, amibõl sokat profitálhat. Mindig
vannak információk, melyeknek birtokában az egyik ember
érvényesülni tud, a másik az információ hiánya miatt kimarad
valamibõl. Harasztiáné Terner Irén, az MDF országgyûlési
képviselõjelöltje határozott tervekkel állt elõ, a térséget sújtó
munkanélküliség enyhítésére. Õ nem az államtól vár megol-
dást a problémára, hanem ésszerû, a lakosság bevonásával és
részvételével megvalósítható mezõgazdasági feldolgozóüze-
mek beindítását tervezi a térség más-más településein. Ez a
„segíts magadon, az Isten is megsegít” mondás alapján úgy
nézne ki, hogy a lakossági összefogás mellé jönne a hazai és
uniós segítség pályázati támogatás formájában. A támogatá-
sok megszerzéséhez konkrét célok kellenek, ami az MDF kép-
viselõjelöltjének megvan. Dr. Raskó György, az MDF mezõ-
gazdasági szakértõje, a falugazdász-hálózat bõvítésében látja
a mezõgazdasági vállalkozások támogatásának lehetõségét.
Ennek a hálózatnak fõ feladata lenne a hazai és uniós pályáza-
tok felkutatása és elkészítése is. Javaslata szerint a pályázato-
kat érdemes azonnal Brüsszelbe küldeni, annak nagyobb sike-
re lenne. Kapcsolódott a képviselõjelölthöz abban, hogy a me-
zõgazdasági feldolgozásra is jelentõs támogatások szerezhe-
tõk.

A jelenlévõk elmondták, hogy több fórumon részt vettek, de
ennyi használható konkrétumot az összes fórumon együttvéve
sem kaptak, mint itt. Érzékelhetõ, hogy az MDF-nek valóban
komoly programja van. Csak nyerne vele az ország, ha több
minisztert is az MDF adna. Például a mezõgazdasági tárcának
dr. Raskó György lenne a legjobb gazdája. Õ dolgozta ki a me-
zõgazdasági gépvásárlásokra felvehetõ kölcsönöket, támoga-
tásokat is, ami sok gazdának enyhítette a gépesítési gondjait.
A konvergencia-program és az euró bevezetésének jelentõsé-
gérõl dr. Bod Péter Ákos beszélt, akinek elõadásából végre
megtudtuk, miért létkérdés az euró mielõbbi bevezetése.
Ezen a fórumon érezhetõ volt, hogy a lakosságot felnõttnek
tekintették, és nyíltan vázolták az országot sújtó nehézsége-
ket. A legsúlyosabb gondot az államadósság jelenti. Évente,
tõketörlesztés nélkül, annyi kamatot fizetünk ki a felgyûlt
adósságra, amibõl minden évben háromszor annyi autópályát
lehetne építeni, mint 2005-ben. Ezért bármelyik párt kerül
kormányra, mindenképpen megszorító intézkedéseket kell
hoznia, ha nem akar csõdöt jelenteni. Csak akkor nem tudom,
hogy tudják majd betartani szépen hangzó ígéreteiket, ame-
lyeknek más célja nincs, csak szavazatszerzés. Hát, így tessék
szavazni április 9-én.

Barabás János

(—X— Fizetett politikai hirdetés)
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Verekedés
a Szilas vendéglõben

Ismeretlen tettesek 2006. március 19-én
a mezõszilasi Szilas vendéglõben össze-
verekedtek. A vendéglõben dolgozó fel-
szolgáló V. Z.-né simontornyai lakos fel-
szólította a dulakodókat, hogy hagyják el
a helyiséget. A felszólításnak nem tettek
eleget és a 10-15 fõs társaság tovább foly-
tatta a verekedést. A dulakodás során V.
L. és K. I. mezõszilasi lakosok könnyû, 8
napon belül gyógyuló sérülést szenved-
tek, K. S. mezõszilasi lakost, akit üveggel
leütöttek és fejbõre felszakadt, mentõvel
a Szent György Kórház traumatológiai
osztályára szállították.

Kálozon se tétlenkedett
az alvilág

Ismeretlen tettes 2006. március 16., 20.00
óra és 2006. március 17-én, 8.00 óra kö-
zötti idõben leszerelte és eltulajdonította
V. F. kálozi lakos lakása elõtt az utcán ál-
ló és a tulajdonát képezõ Nissan Sunny tí-
pusú személygépkocsi mindkét hatósági
jelzését. Az okozott kár kb. 12.500 Ft.
Ismeretlen tettes március 25-re virradóra
F. Zs. kálozi lakos melléképületébe be-
hatolt és eltulajdonított 1 db baltát 3.000
Ft értékben, valamint P. L.-né kálozi la-
kos melléképületébõl 4 db alumínium
hullámlemezt 1.000 Ft értékben.

A politikai alvilág tette?

Ismeretlen tettes március 20-án a sárbo-
gárdi Ifjúsági parkban a közvilágítási
kandeláberek vezetékeit elvágta. A ron-
gálással kb. 10.000 Ft kár keletkezett.

Ütközött,
majd továbbhajtott

Ny. I. nyírteleki lakos március 20-án,
7.25-kor pótkocsis jármûszerelvénnyel
közlekedett Szabadegyháza lakott terü-
letén kívül a 62-es fõúton. Haladása so-
rán áttért a menetiránya szerinti bal ol-
dalra, és ott a tehergépkocsijának tükre
összeütközött a vele szemben szabályo-
san közlekedõ P. T. dunaújvárosi lakos
által vezetett jármûszerelvény bal oldali
visszapillantó tükrével. Az ütközést kö-
vetõen P. T. fékezett, majd a jobb oldali
útpadkáról a bal oldali útárokba hajtva
állt meg szerelvényével keresztben az
úton. Ny. I. a baleset után megállás nélkül
továbbhaladt.

Már megint a pia

T. Á. sárbogárdi lakos március 21-én,
23.55-kor Sárbogárd belterületén a Te-
metõ utcában egy Opel Astra típusú sze-
mélygépkocsival úgy vett részt a közúti
forgalomban, hogy a vezetés megkezdése
elõtt szeszesitalt fogyasztott. Az igazolta-
tás során az alkoholszonda 0,55 mg/l érté-

ket mutatott, ezért az intézkedõ járõr
vérvételre elõállította.
K. J. vajtai lakos 2005. október 3-án, 1.00
és 2.00 óra közötti idõben a Puszta-
hencs—Szekszárd—Kalocsa útvonalon
személygépkocsijával úgy közlekedett,
hogy a vezetés megkezdése elõtt szeszes-
italt fogyasztott. Cselekménye elköveté-
sekor vérében 2,9-3,27 g/l ezrelék etilal-
kohol koncentráció volt.
Ismeretlen tettes március 21., 23.30 és
március 22., 4.00 óra közötti idõben Sz. J.
sárbogárdi lakos lakásának udvarán álló
kisteherautójának a korábban már kitört
és fóliával leragasztott hátsó ablakáról a
fóliát letépve a jármûbõl és a pincébõl el-
tulajdonított fúrógépet, láncfûrészt,
gyorsvágót valamint azok tartozékait. Az
okozott kár kb. 300.000 Ft. A tettes
ugyanebben az idõben az Sz. Z. sárbogár-
di lakos udvarában álló tehergépkocsi
hátsó ablakát is kifeszítette, és abból 1 db
ütve fúrót és a jármû forgalmi engedélyét
tulajdonította el.

Rokoni szeretet
szerszámnyéllel

Sz. J. sárbogárdi lakos március 22-én,
15.45-kor összeveszett a szomszédjában
lakó testvérével, N. J.-nével, és annak fér-
jével. A dulakodás következtében Sz. J.
és N. J. 8 napon belül gyógyuló, könnyû,
míg N. J.-né 8 napon túl gyógyuló súlyos
sérülést szenvedett.

Nem telefonálni akart

Ismeretlen tettes március 23-ra virradóra
az INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
sérelmére Felsõkörtvélyes, Fehérvári út
66. szám elõtt lévõ telefonfülkébõl az ér-
més készüléket lefeszítette és eltulajdo-
nította. Az okozott kár kb. 473.478 Ft.
Ismeretlen tettes március 15-e és március
20-a közötti idõben a G. M. sárbogárdi la-
kos tulajdonában lévõ, a sárhatvani
(pusztaegresi) külterületen levõ szántó-
területrõl eltulajdonított 15-20 db, 40-50
cm átmérõjû akácfát. Az okozott kár kb.
60.000 Ft.

A cecei sörözõben, hej…

Ismeretlen tettes március 22-én, 15.00
óra körüli idõben Cece, Deák F. utcában
található sörözõben L. T.-né cecei lakos
kabátjából eltulajdonította pénztárcáját
a benne lévõ 50.000 Ft készpénzzel.
Ismeretlen tettes március 19., 13.00 óra
és március 23., 8.30 óra közötti idõben az
I. J. budapesti lakos tulajdonát képezõ,
Mezõszilas külterületén lévõ hétvégi ház-
ból ajtóbetörés módszerével eltulajdoní-
tott 2 db PB gázpalackot, 1db Videoton
színes televíziót és 1 db Hajdú vízmelegí-

tõt. Az okozott kár 64.000 Ft, rongálással
kb. 30.000 Ft kár keletkezett.
Ismeretlen tettes március 24-re virradóra
Igar, Csordás-völgyben található építési
területrõl eltulajdonított 13 q cementet,
és 2,75 q mészhidrátot. A lopással oko-
zott kár 41.545 Ft.
Ismeretlen tettes március 24-én, 11.30 és
11.45 óra közötti idõben B. J. cecei lakos
lakásába besurranás módszerével beha-
tolt és eltulajdonított 112.000 Ft-ot.

Betyárvilág Sárbogárdon

Ismeretlen tettes március 21-én virradó-
ra K. Sz. sárbogárdi lakos tulajdonát ké-
pezõ Sárbogárd, Köztársaság úti üzletbe
ajtóbefeszítés módszerével behatolt és
onnan dohányárut, édességet tulajdoní-
tott el kb. 3-400.000 Ft értékben, rongá-
lással kb. 10.000 Ft kár keletkezett.

Ismeretlen tettes március 22-én, 18.00
óra és március 23-án, 7.05 óra közötti idõ-
ben K. Sz. sárbogárdi lakos Sárbogárd,
Ady E. úti üzletének raktárából falbontás
módszerével különbözõ élelmiszert, do-
hányárut, italt tulajdonított el. A lopással
okozott kár 835.700 Ft, a rongálással oko-
zott kár kb. 15.000 Ft.

Hivatalosnak látszó
útonállók

Ismeretlen tettes március 24-én, 19.00
óra körüli idõben Mezõfalva—Hantos
között hivatalos jelleg színlelésével meg-
állította a külföldi Toyota Corolla típusú
személygépkocsit és az abban utazó O. E.
bécsi lakos táskáját eltulajdonította, ben-
ne irataival, 1 db karórával, 1 db mobilte-
lefonnal. A lopással okozott kár kb.
148.200 Ft.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Tavaszi rajt gyõzelemmel
Sárbogárd—Káloz 5-1 (2-0)

Sárbogárd: 100 nézõ. Vezette: Gyõri László.
Sárbogárd: Mondovics, Csuti, Szabó K. J., Pálinkás, Tomán,
Huszár, Szabó A., Ilyés, Szabó J., Csendes, Somogyvári
(Iványi). Káloz: Miklós, Lukács, Simon, Májer, Fazekas, Árva
(Balogh), Schneider, Vinklár (Schneider Gy.), Osváth, Kovács
(Gál), Szabó.
A mérkõzés kezdõrúgását dr. Szabadkai Tamás, a 6. számú vá-
lasztókörzet országgyûlési képviselõjelöltje végezte el. Az elsõ
negyedóra enyhe vendég mezõnyfölényben telt el helyzetek
nélkül. A 8. percben Simon 20 m-es szabadrúgását a védõk kife-
jelték. A 12. percben Fazekas távoli lövését védte a hazai kapus.
A 14. percben Lukács szögletét Fazekas kapu mellé fejelte. Az
elsõ hazai gólhelyzet a 15. percben adódott, Somogyvári beadá-
sa Csendest találta helyzetben, õ továbbpasszolta a labdát, így
odalett a lehetõség. A 18. percben Huszár beadását Csendes el-
vétette. A 2. percben Huszár 25 m-es szabadrúgása vágódott a
hálóba, 1-0. A 26. percben Csendes húzott el a jobb oldalon, be-
adására Somogyvári érkezett és nem hibázott, 2-0. A 33. perc-
ben Lukács szabadrúgását Árva kapu fölé fejelte. A másik
oldalon Huszár szabadrúgását Somogyvári fejelte kapu fölé.
A II. félidõ is hazai helyzettel kezdõdött. Huszár szabadrúgása
a felsõ kapufáról vágódott a mezõnybe. Az 54. percben Csendes
mintaszerû beadására Szabó J. érkezett és lõtte a harmadik gó-

lunkat, 3-0. Az 56. percben, Tomán 25 m-es szabadrúgása után,
Pálinkás újabb gólt lõtt, 4-0. A 62. percben Iványit buktatták a
16-oson belül. A megítélt büntetõt Tomán értékesítette, 5-0. A
II. félidõ elsõ felében a kálozi csapat alárendelt szerepet ját-
szott, s ezt a hazaiak gólokkal büntették. A 70. percben a hazai-
aktól Iványit, a vendégektõl Fazekast tiszteletlenségért kiállí-
totta a játékvezetõ, jogosan. A 73. percben Huszár 20 m-es sza-
badrúgását védte a vendégek kapusa. A 80. percben a biztos
gyõzelem tudatában a hazai védelem megingását Simon kihasz-
nálta, 5-1. A hazaiak ezzel a gyõzelemmel alaposan visszavág-
tak az összes vereségért. A gyõzelem értékét kisebbíti, hogy a
gyenge játékerõt képviselõ Kálozt fektették két vállra.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Káloz 3-1 (3-1)

Vezette: Lukácsi Zsolt. A mérkõzés végeredménye már az elsõ
félidõben kialakult. A II. félidõben a hazai csapat 11-est hibá-
zott. Góllövõk: Sebestyén (2), Bõhm.
Április 2-án ifjúsági és felnõtt csapatunk Szabadbattyánban ját-
szik bajnoki mérkõzést 14.30 és 16.30 órakor. Indulás 12.30 óra-
kor a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

— P. L. —

A megyei III. osztályú
labdarúgó-bajnokság

eredményei

Vajta—Besnyõ 3-1 (1-0)
Vezette: Rábai. Gólszerzõ: Tángli, Po-
lyák, Márta, illetve Antal.

Alap—Cece 2-2 (0-1)
Vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Imre, Czaffer,
illetve Molnár, Király.

Dég—Nagyvenyim 3-2 (1-1)
Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Toldi,
Harth, Vitáros, illetve Sárai, Varga.

Cikola—Sáregres 2-1 (1-1)
Vezette: Piros. Gólszerzõ: Bodoki (2), il-
letve Parragi.

Nagylók-Hantos—Perkáta 0-1 (0-0)
Vezette: dr. Tihanyi. Gólszerzõ. Csere.

Zichyújfalu—Sárszentágota
4-1 (1-0)

Vezette: Klics. Gólszerzõ: Káplár,
Szaniszló, Debreczeni, Németh, illetve
Tóth.
A Rácalmás ezen a hétvégén szabadna-
pos volt.

Sportcélú támogatások
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELÕ-TESTÜLETE a 3/2005. (II.14.) Ktr. számú,
sportról szóló helyi rendelete értelmében pályázatot hirdet

2006. évre sportcélú támogatások elnyerésére

A pályázat célja: támogatásban részesíte-
ni a Sárbogárdon sporttevékenységet
folytató szervezetek sportcélú program-
jait 2006. évben 5.500.000 Ft keretösszeg-
gel.
A pályázók köre: támogatásban részesít-
hetõk a helyi, sporttal foglalkozó, elsõ-
sorban sporttevékenységet gyakorló
szervezetek, amelyek bíróság által nyil-
vántartásba vett egyesület, közhasznú
szervezet, vagy alapítvány formájában
mûködnek, s az önkormányzat illetékes-
ségi területén bejegyzett székhellyel
rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesí-
tett pályázati adatlapot,
2. bírósági bejegyzést igazoló okirat hite-
les másolata,
3. alapszabály, illetve alapító okirat hite-
les másolata,
4. a program részletes leírása,
5. a kért támogatás felhasználási terve
részletezve.
(Megjegyzés: minden okirat a pályázó
szervezet elnökének aláírásával válik hi-
telessé.)
A kapott támogatás nem használható fel:
— tiszteletdíj, munkabér és járulék fize-
tésére,

— reprezentációs költségekre (vendéglá-
tás, étkeztetés stb.)

A pályázatot 2006. évi sportcélú program
támogatására lehet benyújtani, a támo-
gatás felhasználása a program idõpontjá-
tól függ.

A határidõn túl érkezett, illetve a kötele-
zõ mellékleteket nem tartalmazó pályá-
zatok elutasításra kerülnek, hiánypót-
lásra nincs lehetõség.

A pályázat benyújtásának határideje:
2006. április 11., 16.00 óra

A pályázatokat Barna Edina szakrefe-
rens címére (polgármesteri hivatal, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 21.)
kell eljuttatni.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2006. április 14.

A pályázati elbírálás eredményérõl min-
den pályázót írásban értesítünk 2006.
április 30-ig.

Bõvebb információt kérhetnek, illetve a
pályázati adatlapot átvehetik Barna Edi-
na szakreferensnél a polgármesteri hiva-
talban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I.
emelet 21.).

Sárbogárd Város Önkormányzata
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Etyek—Sárszentmiklós 2-0 (1-0)
Etyek, 100 nézõ, vezette: Szûcs. Etyek:
Bartha G., Pankotai, Szalai, Pajkovics,
Bojtok, Varga (Tóth T.), Németh, Mérei,
Balatoni (Nagy), Bartha P., Somogyi
(Báthory). Edzõ: Schrót Lajos.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka, Papp
A. (Bodó), Palotás, Csanaki, Emperger
(Bakos), Deák (Fülöp), Salamon, Mar-
kovics, Král, Szabó. Edzõ: Horváth Csa-
ba.
A nagy távolság ellenére is kb. 40 szurko-
ló kísérte el csapatunkat az etyeki orosz-
lánbarlangba. Mindenki tisztában volt
vele, hogy Etyeken nem egyszerû gyõzni,
itt már több „nagy csapat” is elvérzett.
Mindettõl függetlenül, aki figyelemmel
kísérte elõkészületi mérkõzéseinken mu-
tatott játékunkat, legrosszabb esetben is
egy döntetlenre számított, de egy tisztes
helytállással beszedett vereség is bele-
fért. Sokak a martonvásári idegenbeli
mérkõzésünket sem tartották annyira ne-
héznek, mint ezt a mérkõzést, mert az
már köztudomású, hogy az etyeki csapat
otthon szinte nem veszít pontot. Mindet-
tõl függetlenül csapatunk támadólag lé-
pett fel, melynek eredményeként már a
második percben ziccert hibáztunk, majd
a 8. percben a játékvezetõ nem adott meg
részünkre egy 11-est, amivel — mint ké-
sõbb kiderült — döntõen befolyásolta a
mérkõzést.
Az ellenfél edzõjének egy mesteri húzása
következtében (középpályára feltolt egy
játékost) átvette az irányítást, melyet a
mérkõzés végéig kézben is tartott.
Az ellenfél játékosai végig keményen, né-
hol durván játszottak, amelyben partner

volt a játékvezetõ, így több alkalommal
paprikás hangulat alakult ki a pályán.
Egy szituáció következményeként (ez
megért volna egy kiállítást) Papp Attila
megsérült, állapotáról egyenlõre nem tu-
dunk. Két óriási védelmi hiba következ-
ményeként kaptunk két gólt, de hozzáte-
szem: a mérkõzést leszámítva az elsõ ne-
gyedórát végig uralta az ellenfél. Szem-
mel látható volt, hogy játékosaink meg-
ijedtek a nagy termetû és néhol kifejezet-
ten durván játszó ellenfél játékosaitól,
mely el is döntötte a mérkõzést.
Akkora magassági fõlényben volt az el-
lenfél, hogy a kirúgásaink szinte azonnal
jöttek vissza, így — mondhatni — folya-
matos nyomás alatt voltunk, de mindettõl
függetlenül álltuk a sarat, ha nem, akkor
Papp Z. volt a helyén.
Számomra úgy tûnik, hiába maradt el az
elsõ két forduló, most is úgy kezdtünk,
mint az õsszel, de a sorsolás most már ne-
künk kedvez, és nagy bizakodással várjuk
a hétvégi, Polgárdi elleni mérkõzést.
Mérkõzés után Horváth Csaba edzõ: A
körülmények (a pálya és az ellenfél játé-
kosainak stílusa) nem kedvezett nekünk,
pedig egész héten erre készültünk. Játé-
kosaim megijedtek a kemény, néhol kife-
jezetten durva játékstílustól. Számomra
csalódás volt a rajt, úgy tûnik, kell egy-két
mérkõzés, mint az õsszel, hogy mindenki
azt nyújtsa, amit tud, mert ezen a mérkõ-
zésen mindenki mélyen tudása alatt ját-
szott.
Jók: Papp Z.

Ifjúsági mérkõzés:
Etyek—Sárszentmiklós

2-2
Góllövõk: Barta, Szilágyi.

Barsi Gábor edzõ: Küzdelmes, kemény
mérkõzésen korrekt eredmény született.

Jók: Dombi, Bartók Z., Szilágyi.

Ifjúsági csapatunk nagyon jó felfogásban,
Szilágyi vezérletével egy kifejezetten jó,
hajtós mérkõzésen megérdemelten ért el
döntetlent. Azonos erõk küzdelme folyt a
pályán.

Úgy tûnik, az edzõnek Szilágyi személyé-
ben sikerült megtalálnia csapatunk kar-
mesterét, aki messze kiemelkedett a me-
zõnybõl játék- és küzdeni tudásban is.

Szabó Béla

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság eredményei
LMSK—Lajoskomárom 3-3 (1-2)

80 nézõ, vezette: Teuschler. Gólszerzõ:
Nyikos, Csizmadia, Teichel, illetve Ker-
varits, Kleiber, Schmikl. Ifjúsági mérkõ-
zés 3-2.

Beloiannisz—Kulcs 0-4 (0-3)
130 nézõ, vezette: Piros. Gólszerzõ: Had-
nagy, Eszenyi, Kármán, Král. Ifjúsági
mérkõzés: 0-13.

Mezõfalva—Mezõszilas 2-0 (0-0)
100 nézõ, vezette: Nagy. Gólszerzõ: Haj-
nal, Nagy. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Sárosd—Pálhalma 4-0 (3-0)
300 nézõ, vezette: Rózsa. Gólszerzõ: Ko-
vács Z. (2), Berényi, Masinka. Ifjúsági
mérkõzés 7-0.

Füle—Seregélyes 1-3 (0-2)
130 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ:
Csiszár, illetve Tömör Cs., Szûcs, Tímár.
Ifjúsági mérkõzés: 0-0.

Sárbogárd—Káloz 5-1 (2-0)
100 nézõ, vezette: Gyõri. Gólszerzõ: Hu-
szár, Somogyvári, Szabó, Tomán, Pálin-

kás, illetve Simon. Kiállítva: Iványi, illet-
ve Fazekas. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

Jenõ—Szabadbattyán 2-0 (2-0)
120 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Erdélyi, Fodor. Ifjúsági mérkõzés. 2-0.

Kisláng—Elõszállás 3-1 (0-0)
250 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ:
Bekõ, Prágai Cs., Maszlag, illetve Szanyi.
Ifjúsági mérkõzés: 11-1.

Tabella — megyei II. osztály
1. Kisláng 16 13 3 - 57-11 42
2. Sárosd 16 13 2 1 85-19 41
3. Jenõ 16 12 2 2 65-17 38
4. Seregélyes 16 12 1 3 79-20 37
5. Pálhalma 16 11 3 2 64-23 36
6. Szabadbattyán 16 9 1 6 43-39 28
7. LMSK 16 5 7 4 47-31 22
8. Lajoskomárom 16 6 6 7 37-45 21
9. Káloz 16 6 3 7 23-35 21
10. Mezõszilas 16 6 2 8 40-51 20
11. Sárbogárd 16 6 1 9 36-45 19
12. Füle 16 3 2 11 30-78 11
13. Beloiannisz 16 2 2 12 25-62 8
14. Elõszállás 16 1 4 11 14-57 7
15. Mezõfalva 16 2 2 12 17-60 5
16. Kulcs 16 1 2 13 16-87 5

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

Tabella — megyei III. osztály

1. Cece 13 11 2 - 55-13 35
2. Zichyújfalu 13 8 4 1 38-15 28
3. Dég 13 9 1 3 44-14 27
4. Alap 13 7 4 2 31-23 25
5. Nagyvenyim 13 7 3 3 31-18 24
6. Cikola 13 6 3 4 2-20 21
7. Besnyõ 13 5 1 7 25-40 16
8. Vajta 13 5 - 8 34-26 15
9. Rácalmás 12 4 - 8 25-34 12
10. Nagylók-Hantos 13 2 3 8 16-42 9
11. Sáregres 12 4 - 8 16-30 8
12. Perkáta 11 2 2 7 10-34 5
13. Sárszentágota 12 - 1 11 9-54 -2
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

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

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

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

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

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

VI. Dr. Horváth Endre
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06
(25) 508 801, mobil: 06 (30) 2373-700: H:
11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30.
Sárhatvan: P: 8-10.

Gyermekorvosi körzetek

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

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

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

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:

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

Ha nem ég a gáz...!

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

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

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

Ha valahol tûz üt ki...!

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

Ha hulladékégetést észlel:

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

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

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

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 7-14-ig,
pénteken 7-13-ig.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig.
Gyermekgyógyászat: Hétfõn 12-15-ig, kedd-
tõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig
7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-
13-ig.

Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.

Tüdõbeteg-gondozó: Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek 8-13,
szerda 12-17-ig. (Tompa u. 2., tel.: 06 (25)
460 120.)

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

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

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

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Fizetett politikai hirdetés

Szijjártó Péter Sárbogárdon
Szerdán este Szijjártó Péter volt Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõje-
lölt vendége Sárbogárdon, a József Attila Mûvelõdési Központban. A közis-
mert ifjú politikus, a Fidelitas elnöke, a Fidesz szóvivõje fiatal kora ellenére
az egyik legkeményebb harcosa pártjának. Õ vezette a Gyurcsány Ferenc
meggazdagodását vizsgáló parlamenti bizottság munkáját is. Kellemetlen
kérdéseivel gyakran tört borsot a kormánypárt orra alá.
Szijjártó Péter dicsérte Lengyel Zoltánt,
aki a Fidesz egyik legaktívabb, legered-
ményesebb politikusa volt az elmúlt
négy esztendõben. Kiemelte, hogy az õ
nevéhez köthetõ a Fidesz vidékpolitikai
programja.
Ellenfelei hiába mondanak rá kígyót, bé-
kát, aki elmegy Sáregresre, ahol Lengyel
Zoltán a polgármester, láthatja: rende-
zett a település, az utcák többsége aszfal-
tos. Lengyel Zoltán rendszeresen járja a
választókörzetét, ugyanakkor kiváló
munkát végzett parlamenti képviselõ-
ként az Országházban is.
Szólt az elmúlt négy évrõl is, és összeha-
sonlította azt a Fidesz-kormány eredmé-
nyeivel.
A Fidesz-kormány alatt kezdett helyre-
jönni az államháztartás, erõsödtek a ma-
gyar vállalkozások a Széchenyi-tervnek
és a vállalkozásbarát kormánypolitiká-
nak köszönhetõen, az otthonteremtési
támogatással látványos lakásépítkezés
zajlott — vette sorra a tényeket.
Az elmúlt négy évben ugyanakkor a
munkahely-teremtési ígéretek ellenére
lett 400.000 munkanélküli, nem lett in-
gyenes a tankönyv, 130%-kal nõtt a gáz
ára, és csõd szélén a gazdaság, ami csak a
kormánypropagandában dübörög.
Eközben a pártmunkásból lett minisz-
terelnök cégei a közvagyon kárára gya-
rapodtak, kitüntetik azt a Fekete Jánost,
akinek a tanácsainak többek között kö-

szönhetõ, hogy ma minden magyar gye-
rek 1,3 millió Ft adóssággal születik a vi-
lágra, míg a 40.000 Ft-os babakötvénnyel
szúrják ki a gyermeket vállaló családo-
sok szemét. Csak összehasonlításként
említette, hogy ugyanakkor Esztergom
városa minden családnak, ahol gyermek
születik, 500.000 Ft-ot ad.
Ezek az emberek mondják, hogy vállal-
hatatlan a Fidesz munkahelyteremtésre,
adócsökkentésre építõ programja. Pedig
a világon minden tapasztalat azt igazol-

ja, hogy az adócsökkentés az állam bevé-
teleit növeli.
Egy lakó kérdésére válaszolva szólt a vá-
lasztási csalásokról, az elhíresült lánc-
szavazásról. Elmondta, hogy borítékot
már csak olyan diktatórikus államokban
használnak, mint Fehér-Oroszország,
amely most is hangos a választási csalá-

soktól. A Fidesz éppen ezért hivatalosan
is kérte, hogy változtassák meg a válasz-
tási eljárásról szóló törvényt, ne legyen
boríték, pecsételjék le a szavazólap má-
sik oldalát is, és azt a bizottság elõtt dob-
ják be az urnába a választópolgárok.

Az est befejezéseként Subecz Tamás sa-
ját szerzeményû dalát adta elõ, amelyet
Orbán Viktor sárbogárdi látogatása em-
lékére írt.
Lengyel Zoltán végül Budapestre a Kos-
suth térre, a Fidesz nagygyûlésére invi-
tálta a hallgatóságot április 2-ára.
Megkérdeztük Szijjártó Pétert
— Mit üzen a 6-os választókörzet lakossá-
gának? Mit tegyenek a még hátralévõ két
hétben? — ezt kérdeztük a fórum után az
est vendégétõl.
— Beszéljenek minél több emberrel és
mondják el, hogy két út közül választhat-
nak. Az egyik visszavezet a múltba, a
80-as évekbe, ahol az államadósságot
felhalmozó embereket kitüntetik, a má-
sik út pedig a jövõbe vezet, ahol az új
Széchenyi-terv van, ahol új munkahelye-
ket teremtünk, ahol új otthonokat te-
remtünk, ahol Magyarország visszasze-
rezheti vezetõ pozícióját a közép-euró-
pai régióban, ahol Magyarországon a
magyarok lesznek a legfontosabbak.

/X/
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Vidéki ügyeletek április havi beosztása
Sárvíz kistérség központi ügyelet:

(Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota) Aba, Béke tér 2., Zöldház orvosi rendelõ. Telefon:
06 (22) 593 010. Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti
napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig. Április 1-30.:
Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010.

Cece ügyeleti kör április havi beosztása

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

Hatósági ügyeleti
beosztás

2006. április hónapban
(I-II. sz. körzet, továbbá Igar,

Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom,
Mezõkomárom, Szabadhídvég,

Pélpuszta)
április1-2.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rá-
kóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;
április 8-9.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06 (30) 9751 715;
április 15-16-17.: dr. Bögyös Gábor,
Nagylók, Ady E. u. 1., 06 (30) 6257 807;
április 22-23.: dr. Németh Sándor, Dég,
Szabadság tér 1., 06 (20) 9717 306;
április 29-30-máj. 1.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398 629.

I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,

Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván,

Cece, Vajta, Sáregres
április1-2.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rá-
kóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;
április 8-9.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06 (30) 9751 715;
április 15-16-17.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság út 30/a., 06 (20) 3557 213;
április 22-23.: dr. Pál István, Sárbogárd,
Ady E. út 226., 06 (20) 5301 582;
április 29-30-máj. 1.: dr. Pátzay István, Sár-
bogárd, Köztársaság út 156., 06 (30) 520
8877.

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

április1-2.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06 (30) 6393 977;
április 8-9.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06 (30) 9939 404;
április 15-16-17.: dr. Bögyös Gábor,
Nagylók, Ady E. u. 1., 06 (30) 6257 807;
április 22-23.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06 (20) 9749
065;
április 29-30-máj. 1.: dr. Pátzay József, Sár-
bogárd, Asztalos u. 1/a., 06 (30) 6393 977.

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

FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala határozott idõ-
re — 2010. november 30. — haszonbér-
beadásra meghirdeti az alábbi belterü-
leti ingatlanait:

Sárbogárdi központi városrész

Ifjúság utca: 923 hrsz 1529 m
2

924 hrsz 500 m
2

925 hrsz 3348 m
2

Úttörõ utca: 888 hrsz 6000 m
2

Fenyõ utca: 1069/17 hrsz 3175 m
2

Zrínyi M. utca: 687/11 hrsz 3653 m
2

Sárszentmiklósi városrész

Nefelejcs utca: 5059 hrsz 1479 m
2

Ibolya utca: 5076 hrsz 1558 m
2

Köztársaság utca: 2784 hrsz 469 m
2

Rétszilasi városrész

Névtelen utca: 6558 hrsz 1526 m
2

6570 hrsz 1426 m
2

6615 hrsz 1826 m
2

6618 hrsz 974 m
2

Külterületi ingatlanok

0353/23 hrsz 3561 m
2

5,27 AK
087/3 hrsz 2773 m

2

6,99 AK
0207/10 hrsz 1408 m

2

2,94 AK
0576/4 hrsz 83 m

2

0576/6 hrsz 788 m
2

1,65 AK
01071 hrsz 6596 m

2

4,62 AK
0544/44 hrsz 4327 m

2

A földterületrõl bõvebb információ
kérhetõ a polgármesteri hivatal 13. szá-
mú irodájában, Fehér Mihálynénál vagy
telefonon a 06 (25) 520 260/48-as mellé-
ken.

Sárbogárd Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy 2006. április 3-án, illetve 2006.
április 6-án, reggel 7.00 óra és délután
17.00 óra között a Hõsök terei közpar-
koló

részleges lezárásra
kerül politikai rendezvény miatt.
Kérem a lakosság szíves megértését!

Juhász János polgármester
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SPORTBÁL
A Légió 2000 Security városi teremlabda-
rúgó-bajnokság 2005-2006. évi záró ren-
dezvényén mintegy 260 fõ vett részt a Mé-
szöly Géza Általános Iskola aulájában
március 25-én, este.
Lajtos János úr a szervezõbizottság nevé-
ben köszöntötte az est résztvevõit, külön
köszöntötte a körükben megjelent Ju-
hász János polgármester urat, Nagyné
Rehák Juliannát, az iskola igazgatónõjét.
A sportbált Juhász János polgármester
nyitotta meg. Rövid beszédében utalt ar-
ra, hogy ez a bajnokság öt hónap szórako-
zást nyújtott több száz szurkolónak. Elér-
kezett a rendezvény oda, hogy a legjobb
teljesítményt nyújtó csapatok, egyéni dí-
jasok átvehessék a megérdemelt kupá-
kat, érmeket. Szeretné, ha ez a hagyomá-
nyos bajnokság tovább folytatódna. Sok
sikert, jó étvágyat, jó szórakozást kívánva
mindenkinek, a sportbált megnyitotta.
Tóth Zoltán úr érces hangján a díjátadók
elé szólította egyesével a csapatokat. Saj-
nos, több csapat nem volt arra képes,
hogy a rendezvényen képviseltesse ma-
gát, átvegye az oklevelet, vagy éppen az
egyéni díjat.

Handa Csaba, a Fair bútor csoport
szponzora adta át az oklevelet, érmeket
és a kupát a helyezettek részére.

III. helyezett: Toledo 2005 (Csuti József,
Horváth István, Barabás Balázs, Barabás
Roland, Bodoki György, Csuti Tamás,
Kiss András, Kiss Lajos, Horváth Zsolt,
Soós II. József). II. helyezett: DKS
(Suplicz István, Domján Zsolt, Farkas
Gábor, Kassai Norbert, Kelemen Béla,
Kovács Károly, Mondovics Zoltán, Osz-
vald Ferenc, Szabó Krisztián, Somogy-
vári András). I. helyezett: Enying (Varga
Sándor, Csányi Attila, Körmendi I. Zol-
tán, Körmendi II. Zoltán, Poór Péter,
Pudelka Krisztián, Vas Tamás, Vass Fe-
renc). Ez a csapat volt az, amelyik pont-
veszteség nélkül, 100%-os teljesítmény-

nyel, 168-24-es imponáló gólaránnyal
nyerte meg a csoportbajnokságot. Az el-
sõ és második helyezett csapat feljutott a
következõ bajnokságban a Bogárd és Vi-
déke csoportba.
Ezután következett a felsõház díjainak
átadása, melyet Hargitai Lajos, a Bogárd
és Vidéke Lapkiadó tulajdonosa nyújtott
át. III. helyezett: OMV (Gyõri Lajos,
Domján József, Gráczer László, Halasi

Pál, Killer Gábor, Nagy László, Örkényi
Béla, Sebestyén Tamás, Sinka Tibor,
Zsebõk Zoltán, Szarka Balázs). II. helye-
zett: Sárkeresztúr KIKE (Plézer Imre,
Visi József, Hajdinger II. János, Hajdin-
ger Zoltán, Kálmán Gyula, Kovács János,
Lengyel László, Pluhár György, Sütõ Zol-
tán, Szauervein Tibor, Vörös László,
Hajdinger I. János) I. helyezett: Memp-
his Plusz (Boros Zoltán, Herczeg Gábor,
Lóth Gábor, Molnár Zoltán, Roszkopf
László, Salga Géza, Simon János, Takács
Lajos, Tar János, Zámbó Tibor és Szil-
ágyi I. Béla). Az átadásnál segédkeztek és
gratuláltak a csapatoknak a szervezõk
közül: Németh Attila és Szakács István.

Tóth Zoltán felkérte Juhász János pol-
gármestert és a szervezõbizottságból Laj-
tos Jánost a különdíjak átadására.

KÜLÖNDÍJAK

Fair bútor-csoport

A legjobb kapus címért folyó versenyben
III. helyezett: Varga Sándor, Enying; II.
helyezett: Suplicz István, DKS; I. helye-
zett: Géczi András, Haladás. A legjobb
védõ címért folyó versenyben III. helye-
zett: Kelemen Béla, DKS; II. helyezett:
Csuti Zoltán, Légió—Fair; I. helyezett:
Pudelka Krisztián, Enying. A legjobb me-
zõnyjátékos címért folyó versenyben. III.
helyezett: Poór Péter, Enying; II. helye-
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zett: Domján Zsolt, DKS; I. helyezett:
Vas Tamás, Enying. A gólkirályi címért
folyó versenyben III. helyezett Magyar
Norbert, Vasutas, 34 gól; II. helyezett
Vas Tamás, Enying, 39 gól; I. helyezett
gólkirály Vass Ferenc, Enying, 43 gól.

Bogárd és Vidéke-csoport

A legjobb kapus címért folyó versenyben
III. helyezett: Vörös Ferenc, Extrém; II.
helyezett: Pálinkás István, Krencz
Nagyker; I. helyezett: Boros Zoltán,
Memphis Plusz. Legjobb védõ: III. helye-
zett: Takács Lajos, Memphis Plusz; II.
helyezett: Dévényi Zsolt, Extrém; I. he-
lyezett: Hajdinger János, Sárkeresztúr
KIKE. A legjobb mezõnyjátékos III. he-
lyezett: Somogyi László, Krencz
Nagyker; II. helyezett: Killer Gábor,
OMV; I. helyezett: Salga Géza, Memphis
Plusz. Gólkirály: III. helyezettek: Salga
Géza, Memphis Plusz; Sütõ Zoltán,
Sárkeresztúr KIKE, 31 gól; II. helyezett:
Bor József, Magnum, 35 gól; I. helyezett:
Geiger Zoltán, TAKI Team, 36 gól.
A bajnokság legsportszerûbb csapata cí-
met a Miklós-Cece Öregfiúk csapata 4 hi-
baponttal érdemelte ki.

EGYÉNI DÍJAK

A szervezõ bizottság nevében Szakács
István adott át egyéni díjakat. A legidõ-
sebb játékos: Körmendi I. Zoltán,
Enying; alapító tag, még egyedül aktív
játékos: Tar János, Memphis Plusz; a
legtechnikásabb védõ: Csuti Zoltán, Lé-
gió—Fair 2000; a legtechnikásabb me-
zõnyjátékos: Killer Gábor OMV.

A bajnokság lebonyolítását segítõk: Hor-
váth István, Varga Imre, Gróf Ferenc.
A Mészöly Géza Általános Iskola részére
Szakács István labdákat adott át ajándék-
kosár kíséretében Nagyné Rehák Julian-
na igazgatónõ részére, megköszönve a le-
hetõséget a bajnokság lebonyolításához,
a segítõkészséget a rendezvény megvaló-
sításához.
Nagyné Rehák Julianna igazgatónõ meg-
köszönte az iskola nevében az ajándékot,
és a továbbiakban is támogatni, segíteni
fogja a szabadidõsportot: „Öröm szá-
momra, hogy egy ilyen nagyszerû rendez-
vénynek a részese lehettem.”
A díjak átadását nagy taps közepette ve-
hették át a csapatok, játékosok, akik egy-
másnak gratuláltak. Jó volt látni ezt a ne-
mes, sportszerû gesztust.
A díjátadás után az ízletes vacsora elfo-
gyasztása következett. A finom ételekért
köszönet illeti a Mészöly Géza Általános
Iskola szakácsnõit.
Végezetül, de nem utolsósorban elkez-
dõdött a parketta ördögeinek tánca,
melyhez a zenét a cecei Szabó zenekar
szolgáltatta. A tombolasorsolást megelõ-
zõen virslivel kedveskedtek a vendégek-
nek és éjfélkor elkezdõdött a tombola
sorsolása. A fõdíjat Kõvágó Dezsõ, a
Krencz Nagyker csapat játékosa nyerte
meg. És következett egy rejtélyes boríték,
mely a három iskola között került kisor-
solásra. 20.000 Ft sportszer vásárlására
lett felajánlva a szerencsésebb iskola ré-
szére. A három név közül Nagyné Rehák
Julianna igazgatónõ a Szent István Álta-
lános Iskola nevét húzta ki, így Tóth Zol-
tán igazgató vehette át a boríték
tartalmát. Jövõre így már csak két iskola
neve közül kell majd sorsot húzni a most
nyertes iskola részérõl.
Hajnalig ropták a fiúk a táncot, volt olyan
csapat, melyet a zenekar a gépkocsikig
kísért.
Jó pihenést, kikapcsolódást, felkészülést
a következõ bajnokságra. A szponzorok
segítségét a szervezõbizottság nevében
tisztelettel megköszönöm.

— G. F. —

SZPONZOROK
Légió 2000 Security Kft., Fair bútor, Fõtéri cukrászda, Atlanta sport, Bogárd és Vi-
déke Lapkiadó, Takács István vállalkozó, Photo Hall, Zsebõk Zoltán, Ulmer divat,
Komfort porcelánbolt, Munka- és divatruházat, Szarka Balázs, Horváth Lajosné és
Kocsi Ibolya, Paczona óra-ékszerbolt, Fagyöngy ajándék, Gáz-modul, Ötlettár,
Szivárvány stúdió, Gyöngyvirág ajándékbolt, Irka papír-írószerbolt, Eurotel, PC
kuckó, Spuri kerékpárszaküzlet, Suzuki Barta, Cana és Társa, drogéria, Orova sza-
badidõbolt, Intim fehérnemûbolt, Jakab Róbert fodrászat, Caloria diszkont,
Takácsné Varga Andrea, Babi-mami, Pálinkás Istvánné (vegyesbolt), lottózó
(Rehákné Szontágh Rózsa), Domján József (autósbolt), Sáfrány Zoltán, Aranyor-
só méteráru, Center sport, Kiss István üveges, Sárrét Color Kft., Robifon, Éden ká-
vézó (Domján János), Romantika, Killer Gábor, Molnárné Gyõri Szilvia, Németh
János (Garázs presszó), a Haladás csapata, Horváth János, a Vidámfiúk csapata, a
Pusztaegresi fiúk csapata, a B. B. Truck csapata, a DKS csapata, a Flamengó
csapata, az Enying csapata.



16 KÖZÖSSÉG 2006. március 30. Bogárd és Vidéke

Ifjú zenészek találkozója
Immár 13. alkalommal került sor a Fejér
megyei zene- és mûvészeti iskolák hang-
szeres növendékeinek találkozójára Sár-
bogárdon, a mûvelõdési házban, pénte-
ken délután. Mintegy tucat iskola képvi-
seltette magát.
Az eseményt a sárbogárdi fúvószenekar
mûsora, valamint Szabados Tamás nyitot-
ta meg. Az országgyûlési képviselõ, okta-
tási szakember beszédében a zenetanulás
jelentõségét hangsúlyozta a gyermekek
szellemi fejlõdésében.
Ezt követõen a színpadon a legkülönfé-
lébb korú diákok léptek színpadra, fõként
klasszikus darabokkal, a hangszerek szí-
nes palettáját felvonultatva. Az elõadás
végén itt is bemutatkozott egy szám erejé-
ig a sárszentmiklósi fiatalokból verbuvá-
lódott zenekar.
A közönség színes, színvonalas mûsornak
lehetett tanúja.

Hargitai Kiss Virág

SZENTIVÁNI JÖVÕKÉPEK
A Szentiváni Charta Egyesület soron következõ összejövetelét
Alsószentivánon tartotta március 24-én. Erre az alkalomra ne-
ves elõadókat hívtak, akik a jövõ lehetõségeit vázolták a tíz ma-
gyarországi Szentiván település polgármesterei, jegyzõi, képvi-
selõi elõtt.
Kerezsi Loránd, az egyesület elnöke mondott köszöntõt, majd
Benedek Fülöp, az FVM államtitkára beszélt a mezõgazdaság
fejlesztési lehetõségeirõl, Magyarország szerepérõl az Európai
Unióban.
Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ, a Fidesz mezõgazdasá-
gi kabinetvezetõje a mezõgazdaságban tapasztalható gondok-
ról szólt elsõsorban. Sürgetõ feladatként jelölte meg, hogy le-
gyen végre a kormánynak átgondolt vidékfejlesztési programja.
Vidékfejlesztési program nélkül nem lehet mûködõképes me-
zõgazdasági programot elképzelni. „Utolsó lehetõségünk, hogy
eldöntsük, halat, vagy hálót veszünk-e” — utalt a drámai hely-
zetre, amiben jelenleg Magyarország van.

Lukovich Tamás, Darka Áron és Mészáros
András az uniós fejlesztési programok lehetõ-
ségeirõl beszéltek. Hangsúlyozták elõadásaik-
ban, hogy az önkormányzatok, mezõgazdasági
vállalkozók csak együtt, összefogással tudnak
eredményesen pályázni uniós pénzekre.
Az elõadások után a hallgatóság kérdéseire ad-
tak választ az elõadók. Az újszentiváni polgár-
mester Szeged mellõl érkezett. Települése a ró-
zsatermesztés hazája, ezért autója csomagtar-
tóját rózsatövekkel pakolta meg. Ebbõl vihe-
tett mindenki kedvére. Ezek a rózsák fogják
díszíteni a szentiváni kerteket nyáron.
A találkozó után a cecei Paradicsom csárdában
közös ebéden vettek részt a vendégek.

Hargitai Lajos
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Április 1-jén, szombaton, 19 órakor:

Azt beszélik
Színes amerikai vígjáték

A bizonytalanságnál nincs izgalma-
sabb. Sarah talán ezért izgatott min-
dig. Végre igent mondott barátjának,
de egyelõre nincs meggyõzõdve róla,
hogy a házasság a megoldás minden
kérdésére; újságíró szeretne lenni, de
jelenleg csak a New York Times gyász-
jelentéseit írhatja. És mindennek a te-
tejébe muszáj részt vennie a nõvére es-
küvõjén — ez pedig legalább egy
hétvégét jelent teniszmániás családja
körében.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Korszerû kábeltelevíziós hálózat Sárbogárdon
Március 7-étõl elindult a Kábelsat-2000 Kft. városi kábel-
televízió hálózatának építése, korszerûsítése.
A kábeltelevíziós szolgáltatás mellett szélessávú internet-
hozzáférést is kínál elõfizetõink részére kábel- és vezeték-
nélküli hálózatunk. Késõbbiekben tervezzük még IP tele-
fonszolgáltatás bevezetését is, ezáltal még szélesebb körû
távközlési szolgáltatások válnak elérhetõvé a lakosság ré-
szére.
Hamarosan megkezdi mûködését a helyi témakörökkel és
eseményekkel foglalkozó Bogárd TV, amely szintén a ká-
beltévé hálózat csatornáján keresztül jut el a nézõkhöz.
Elkészült a fõvonal egy része, így már gyakorlatilag is igény-
be vehetõ a szolgáltatás a Túry Miklós utcában, a Tompa
Mihály utcában, a Gilice közben és a Rózsa Ferenc utcá-
ban, valamint a Hõsök terén. A szolgáltatás rövidesen a vá-
ros teljes központi részén, majd a miklósi és a töbörzsöki
területeken is elérhetõ lesz. A kiépítés teljes körû, így min-
den családhoz képesek leszünk eljuttatni szolgáltatásain-
kat.
Az építéssel együtt több akciót kívánunk megvalósítani, így
meglévõ elõfizetõink az egyszeri díj elengedése mellett

kapcsolódhatnak internetes hálózatunkra, valamint új elõ-
fizetõinknek is csak a kábeltelevízió egyszeri díját kell meg-
fizetniük — melynek törlesztése részletekben is lehetséges
—, így ha a késõbbiekben internet-szolgáltatást igényel-
nek, csak a havi díjat kell fizetni. Kezdetben két, a késõbbi-
ekben három programcsomagot kínálunk, melynek kivá-
lasztását segíti, hogy bekapcsolás után egy hónapon át díj-
mentesen nézhetõ a teljes kínálat. A csomagok mellé to-
vábbra is választható az HBO mozicsatorna.
Az igények felvétele a napokban kezdõdik, míg a beköté-
sek megvalósítása az építés ütemében folyamatosan törté-
nik.
Jelentkezzen, és érdeklõdjön KÉK számunkon: 06 (40) 200
718. Hívható munkanapokon, 9-16 óráig.
Keresse tájékoztató füzetünket a Bogárd és Vidéke lapki-
adónál.
Elérhetõségeink: telefon: 06 (40) 200 718 (munkanapokon
9-16 óráig), 06 (20) 944 0445 (munkaidõn kívül), e-mail:
kabelsat@kabelsat.hu

Kábelsat-2000 Kft.

Meghívó könyvbemutatóraMeghívó könyvbemutatóra
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja ÖntA Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt

2006. április 3-án (hétfõn), 17 órára2006. április 3-án (hétfõn), 17 órára
a Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna 1817-1854 címûa Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna 1817-1854 címû

könyv bemutatójára.könyv bemutatójára.
Vendégünk a szerzõ, Rabati Magda.Vendégünk a szerzõ, Rabati Magda.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ IRODALMI ESTRE
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt

2006. április 11-én (kedden), 18 órára a költészet
napja alkalmából rendezett Tiszta szívvel címû,

József Attila mûveibõl összeállított irodalmi estjére.
Közremûködik: Simon Aladár színész, elõadómûvész.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

HITEL
KÖZVETÍTÉS

Építési, vásárlási és
szabadfelhasználású hitelek akár

jövedelemigazolás nélkül is.
Gyors ügyintézés,

folyamatos kedvezmények.

06 (30) 349 6898,06 (20) 412 2780

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

TAPÉTAVÁSÁRTAPÉTAVÁSÁR
a sárbogárdi szõnyegüzletben,

a Gréta bútor udvarában!
Üzletünkben 110-féle tapétából

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

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

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

AKCIÓ!
HYPO 1 l 35,-

PERSIL color 3 kg 1.450,-

JAR mosogató 1 l 270,-

FA dezodor többféle 310,-

CREPTO eü. papír 8 230,-
Papírzsebkendõ 100 db 55,-

DISZKONT
Sárbogárd, Ady E. út 123.
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Mustáros apróhús
Hozzávalók: 1 kg orja (húsosan hagyott gerinccsont), 1 fej
vöröshagyma, 1 csomag leveszöldség, 1 db erõleveskocka, 1
evõkanál liszt, 2 evõkanál olaj, 1 dl tejföl, 15 dkg rizs, 1 evõkanál
mustár, 1 csokor petrezselyem, só.
Elkészítés: az orjacsontot a megtisztított és feldarabolt zöld-
ségekkel együtt nagy fazékban feltesszük fõni, sózzuk, és 40
perc alatt finom levest fõzünk belõle. Levesbetétnek cérna-
metéltet vagy bármilyen levestésztát fõzünk hozzá. Az orját
kivesszük a levesbõl, és lefejtjük róla a húst. Nagy lábasban
olajat forrósítunk, és a hús minden oldalát átsütjük benne.
Hozzáadjuk a megtisztított és finomra vágott vöröshagymát,
és együtt megpirítjuk. Felöntjük 2 dl levessel, beletesszük az
erõleveskockát is. Lefedve, kis lángon, 15 percig fõzzük. A
lisztet egy kevés levessel simára keverjük egy kislábasban,
hogy ne legyen csomós, hozzáadjuk a tejfölt, a mustárt, és a
húshoz adjuk. Egyszer megrotyogtatjuk. A rizst kevés felhe-
vített olajon megpirítjuk, megsózzuk és felöntjük 3 dl vízzel,
majd lefedjük és lassú tûzön puhára fõzzük. Közben nem ke-
vergetjük. Egy adag rizst tálra teszünk, körbelocsoljuk a
mártással és mellérakjuk az apróhúst. Savanyúságnak cse-
mege uborkát, ecetes paprikát, vagy káposztával töltött pap-
rikát kínálunk hozzá.

Banános kakaótorta
Hozzávalók: 2,5 dkg vaj, 3 tojás, 15 dkg cukor, 1,5 dl tej, 18 dkg
liszt, 1,5 kávéskanál sütõpor, 3 dkg kakaó, 3 banán, a tetejére
porcukor.
Elkészítés: a vajat a tojásokkal habosra keverjük a cukorral
együtt. A tejet hozzáadjuk. A lisztet a sütõporral és a kakaó-
val együtt a masszába forgatjuk. A meghámozott banánokat
villával összetörjük, és ezt is belekeverjük. Kerek tortafor-
mában sütjük, közepesnél alacsonyabb lánggal (175 °C), 45
percig, tûpróbáig. Ha kihûlt, porcukorral megszórjuk.

Sonkás-sajtos croissant
Hozzávalók: 0,5 kg mélyhûtött leveles tészta, 15 dkg fõtt sonka,
0,25 dkg tejszínes sajt, 1,5 dl tej, 2 tojássárgája, só, õrölt bors.
Elkészítés: a tésztát kinyújtjuk és hat egyforma négyzetre
vágjuk. A négyzeteket átlósan kettévágjuk (12 háromszöget
kapunk).
A sajtot a tej felével krémesre keverjük, hozzáadjuk az apró
kockákra vágott sonkát, sózzuk, borsozzuk, jól összedolgoz-
zuk.
A tésztákat egyenként megkenjük a krémmel, majd a hosz-
szabb oldaluknál (az átlónál) kezdve feltekerjük, közben kif-
livé formázzuk.
Kivajazott tepsire tesszük és kb. 20 percig pihentetjük.
A maradék tejet összekeverjük a tojássárgájával, és megken-
jük vele a kiflik tetejét.
Elõmelegített sütõben 200 fokon aranybarnára sütjük.

TÉVELYGÉSÜNK

Na figyelj!
Teljesen érthetõ, hogy kínosan érzed magad a választási kam-
pány miatt. Persze, hogy bántja minden ép erkölcsi érzékkel
rendelkezõ ember ízlését. Már az óvodában is kimosolyogják
azt a kisfiút, aki nekiáll dicsõíteni magát, most meg felnõtt apu-
kák képesek kijelenteni magukról, hogy õk a legjobbak, bezzeg
mindenki más gyarló, tudatlan, silány. Mert ha õk maguk hozzá-
kezdenek valamihez, az csak jól sülhet ki, a tévedés kizárva. Re-
mélem, õk maguk is szégyellik ezt az önmagasztalást és a vetély-
társ gyalázását! Hiszen az elemi udvariasságok közé tartozik,
hogy az ember nem áll neki nyilvánosan aljasnak, gonosztevõ-
nek, tehetségtelennek mondani egy sokak által tisztelt ember-
társát csak azért, mert egy bizonyos pályán versenyt fut vele.
Valami nagyon el van rontva itt. Az ember és ember közötti vi-
szony civilizált formáit úgy félresöpörte ez a szisztéma, mint az
õszi szél a faleveleket. Ha beteszed a lábad a kampányba, ve-
szélyben van a kultúremberi állapotod.
És aztán ott van a „tények és hazugságok” címû csomag! Ez
megint elemi emberi konvenciót tapos meg. A küzdõ felek ké-
pesek egy és ugyanazon dologról homlokegyenest ellentétes
közlést adni. Ijesztõ az a lenézés, amely a társadalom irányában
megjelenik itt. Minket hülyének néznek, öregem, és azt kell
mondanom, némi joggal. Mert tapasztalható, hogy vannak, aki-
ket akármivel meg lehet etetni. Dõlnek ránk az állítások, a cáfo-
latok, a cáfolatok cáfolatai agyonnyomják a lelkünket. Dunát
lehet rekeszteni a grafikonokkal, számokkal, milliárdokkal. A
tévé kamerája elõtt nyugodtan vágják egymás arcába, hogy „ez
hazugság”, és a megvádolt nem ütheti pofon a vádlót. Milyen
szép világ volt, amikor egy ennél sokkal mérsékeltebb szócsata
után is kihívták egymást párbajra a felek!
És mi, egyszerû polgárok már nem tudunk semmit, nem hiszünk
semmit, kialudt körülöttünk az emberiség õsi világító fáklyája,
az értelem.
És az az érdekes, hogy micsoda udvarlás folyik! Micsoda hízel-
gés a választópolgár irányában! Gátlástalanul, igen, ezt kell
mondanom, gátlástalanul hazudnak, ezzel szemben ugyanak-
kor udvarolnak nekünk. Mintha ezt mondanák: „azt szeretném,
ha teljesen hülye lennél, de a szavazócéduládat méltóztass az én
nevemre kiállítani”. Itt kibújik a szög a zsákból. Világossá válik,
hogy a lényeg mégiscsak mi vagyunk, akik szavazni fogunk rövid
idõ múlva. Minden tõlünk függ, és bizonyos emberek a lelküket
eladják, hogy megszerezzék a szavazatunkat. És most megte-
hetjük, hogy a nagy sztárokat elküldjük.
De kit küldjünk el, és kit emeljünk fel öregem? Ez a kérdés.
Na figyelj, én a következõt okoskodtam ki.
Nem a számokat, grafikonokat nézem, hanem az embert, aki
mondja. Egyet és mást tudok persze róla, a múltjáról, de ott is
nagy a ködösítés. Magát a figurát figyelem, de nagyon. A kéz-
mozdulatait. Ahogy a nézõk irányában gesztust tesz. Az arcjáté-
kát, minden rezzenést. Ahogy a szemizmai mozdulnak, ahogy a
szája sarkán moccan a bõr. Ahogy mosolyog. Ahogy néz. Nem
azt figyelem, mit mond, hanem azt, ahogy mondja. Végül is az
évtizedek folyamán kialakult az emberben egy alapvetõ ember-
ismeret, amelyet a kampány betakar. Azt próbálom elõvenni, a
homok alól felszínre hozni.
Hátha akkor tisztábban látok.

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei
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A nap lement. Az alkony ráborította fátyolát az egész vidékre.
Benépesült a levegõ zümmögõ bogárral.
A göröngyös, kátyús úton egy szekér ballag csöndesen. De egy-
szerre csak nagyot zökken, s a rajta ülõk felriadnak.
— Hophó! Eltört a tengely! — hangzott az egyik utas szava. A
másik leugrott, csakugyan leült a szekér hátulsó fele. — Nagy
baj — dörmögte fejét vakarva. — Megroppant biz az, kátyúba
estünk. Most már mit csináljunk?
— Ha legalább valami fa volna, valami husáng, hogy átköthet-
nõk vele.
— Van is itt! Furcsa tartomány ez erre!
— Nem nõ itt meg a fa, csak a nadragulya!
— Haj, haj. Mihez fogjunk, mihez?
— Emelem én a szekeret — ajánlkozott az egyik — , föl is tar-
tom addig, míg fát érünk. Kend pedig vezesse a lovakat.
Bizony jó darabon kellett vinni a szekér hátulját, s fa még sehol
sem volt. Mind a ketten lihegtek a fáradtságtól.
— Ahol ni ! — kiált fel egyikök. — Ott bólingat egy kis vékony
nyárfa. Nekünk való éppen.
Csakugyan egy karcsú fának az árnyéka feküdt, táncoló fekete
csíknak, a szántóföldön, mindjárt az út mellett. A hold éppen
most bújt ki, s meg lehetett látni a tájat. Több fa sem volt annál.
— No, hát ne legyen ez az egy sem ... Kiváglak, hogy ne búsulj itt
magadban — dörmögött a haragosabbik.
Elõkereste a fejszét, s átugorván az útszéli garádot, nekivágott a
növendék fának.
Az összerázkódott, recsegve, hajladozva. Rásírta törzsére har-
matkönnyeit levelérõl. Gallyai is megropogtak a fejsze csapásai
alatt. Egy madár felszállt megriadva, s kétségbeesve röpködte
körül a növendék fa koronáját. Madárfiak síró csipogása
felelgetett a fölkergetett öreg madárnak.
— Jó lesz-e tengelydorongnak? — türelmetlenkedett a másik.
— Jó biz az — szólt a fejszés atyafi kedvetlenül —, csakhogy baj
van.
— Már megint?
— Hát izé... fészek van rajta.
— No és aztán?
— Ej, lánchordta! Hát csak nem vághatom ki! Mi lenne az apró-
ságból? Nem hallja kend, milyen szomorúan csipognak?
— De bizony hallom szegénykéket. Csakhogy aztán velünk mi
lesz?
—Mi lesz? Hát mi lenne? — felelte a fejszés atyafi. — Majd to-
lom én még a szekeret egy darabon.
Úgy is volt. Haragudott ugyan egy kicsit, amint megint a ten-
gelyt fogta kétrét görbülve. De csak tolta a szekeret körül-körül
nézve, hogy egy élõ fát nem lát-e valahol. A madarak szomorú
csipogása fülébe hangzott mindig. S valami azt súgta a lelkében:
mégiscsak jól tette, hogy azt a madárfészkes növendék fát ki
nem vágta.

Mikszáth Kálmán

Heti idõjárás
A lehûlés csak átmeneti lesz, hiszen a hét máso-
dik felében ismét melegszik az idõ annak ellenére, hogy vál-
tozékony lesz. Gyakran lesz erõsen felhõs az ég és szinte min-
den nap számítani kell több-kevesebb helyen esõre, záporra,
helyenként zivatarra. A reggeli hõmérséklet 3-8 fok, a
nappali 14-19 fok körül várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése
Itt igen nagy a hó. Egész éjjel hullott. Ma a Lomnici-csúcsra
megyünk síelni. A kaja nem sok, de finom. Kedden többet
írok. Szeretõ fiatok: Peti
Ezen a héten nem érkezett be jó megfejtés.

Rejtvény
Állapítsátok meg a szabályt és pótoljátok a hiányzó számo-
kat!

Beküldési határidõ: 2006. április 4.MadárfészekMadárfészek

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.

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.
A gyülekezet
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Április 1., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti króni-
ka 5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Izomláz
9.35 Glóbusz 10.05 Bundás és Rozsdás 10.30
Sandokan 11.00 A piros kardigános utazó 11.30
Fõzzünk megint egyszerûen! 12.00 Híradó 12.05
Zselé 12.10 Klipperek 12.40 Zselé 12.50 Felfede-
zõk 13.15 Zselé 13.30 Momentán 13.55 Zselé
14.00 Légcsavar 14.30 Állati 15.00 Hangár 15.30
Feszty-körkép 16.00 Híradó 16.05 TS 18.05 Fillé-
res emlékeim 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05
Ötös lottó-sorsolás 20.15 Moszkva a Hudson
partján 22.20 1956-2006. emlékév 0.05 Híradó
0.10 Sporthírek 0.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 4.50 Forma-1 6.10 A Geo bemutatja
7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.05 Re-
ceptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Bette 13.35 Forma-1
15.05 Tuti gimi 15.50 Õslények szigete 16.45
Csallánba nem üt a mennykõ 18.30 Híradó 19.00
Fókusz plusz 19.30 Az elsõ lovag 22.05 Holtbiztos
tipp 23.50 Red Bull X-Fighters 0.55 Éjjeli randevú
2.05 MeneTrend 2.30 Holtbiztos tipp 4.00 Top
Shop 4.45 A GEO bemutatja 5.15 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.40 Jetix 10.25 Kalandos
szafari 10.50 A vadon naplója 11.25 Laktérítõ
12.00 TotalCar 12.35 Az igazság napja 13.30 A
láthatatlan ember 14.30 Csillagközi romboló
15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 Csillagkapu
17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Activity 19.30
Megasztár-döntõ 23.00 Strange Days 1.30
Dragnet-gyilkossági akták 2.20 A láthatatlan
ember 3.10 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró-
nika 5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp emberség
8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az éne-
kem… 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05
Szombat délelõtt 10.35 Rádiókabaré 12.02 Króni-
ka 12.30 Kontinensek, szántóföldek 13.04 Új Ze-
nei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04
Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Budapesti Ta-
vaszi Fesztivál 2006. 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
20.34 A Rádiószínház bemutatója 22.00 Krónika
22.20 Világvevõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Saját
hangja, vigye haza

Április 2., 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 Így szól az Úr! 11.05 Péter bácsi nagy uta-
zása 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 TS 14.50
Örömhír 15.15 Csellengõk 15.40 Magyar elsõk
16.00 Híradó 16.05 Az utókor ítélete 16.35 Stílus
17.10 ABSZOLÚT 17.45 Szívek szállodája 18.35
BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A
szólás szabadsága 22.10 A romlás virága 23.55
Híradó 24.00 Sporthírek 0.10 TS-Motorsport 0.25
Héthatár 1.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 5.40 Forma-1 7.55 Kölyökklub 9.25
Receptklub 9.40 Játék 10.45 Borsodi Liga 13.35
Forma-1 16.00 Hatoslottó-sorsolás 16.10 Pa-
pás-mamás 16.40 Eltûntnek nyilvánítva 17.30
Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Men in black 22.05 Heti hetes 23.15 Düh és di-
csõség 2. 1.05 Fókusz-portré 1.30 Éjjeli randevú
2.40 Heti hetes 3.35 Top Shop 4.10 A GEO bemu-
tatja 4.40 Red Bull 5.35 Fókusz-portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás me-
chanika 6.45 Tv2-matiné 9.50 Jetix 10.30 Egy
rém rendetlen család 11.00 Stahl konyhája 11.35
Sliders 12.30 Kaland Bt. 13.30 Monk-flúgos nyo-
mozó 14.30 Smallville 15.30 Légi zsaruk 16.30

Walker 17.30 Jag 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Doktor Szöszi 22.00 Államfõnök 23.45
Képírók 1.50 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 Buda-
pesti Tavaszi Fesztivál 15.05 Kard és kereszt
15.35 Mûvészlemezek 16.04 Versünnep 2006.
17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport
19.30 Mese 19.40 Pitti Katalin operett felvételei-
bõl 20.04 Rádiófónia 20.54 Közvetítés a Madách
Színház Kamaraszínházából 22.00 Krónika 23.19
Bach: 206. kantáta

Április 3., HÉTFÕ

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 11.45
A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Ma-
gazin 13.30 Domovina 14.05 Afrika gyöngysze-
me 15.00 Berlin, Berlin 15.54 Bartók 125 16.00
Híradó 16.05 BBC-exkluzív 17.00 12+ 17.10 Mit
fõzzünk ma? 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó
18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti mese 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Miniszterelnök
jelöltek vitája 22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház
23.00 TS-Sporthét 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek
23.45 TS-Sporthét 0.15 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 13.15 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 Gyõzike 21.55
Cadillac Drive 22.55 Ecopoly 0.05 Találkozások
0.20 ITTHON 0.40 Éjjeli randevú 1.45 Hóbarátok
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Hajrá,
skacok! 11.50 Játék 12.50 Mozidélután 15.00
Anita 15.30 Jóbarátok 16.00 Knight Rider 17.00
Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.10 Áll az alku 21.10 Frei-dosszié 22.15 Szö-
késben 0.45 Tények este 1.15 Doktor zsiványok
3.05 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 Szonda 11.35 Rádiószínház 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.10 Zeneszóval 15.05 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 Felhang 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Hangversenymúzeum

Április 4., 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 Napi mozaik 12.00
Híradó 13.00 SrpskiEkran 13.30 Unser Bildschirm
14.00 Afrika gyöngyszeme 14.55 Kormányváró
15.25 Berlin, Berlin 16.15 Híradó 16.20 Bartók
125 16.24 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika
17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY
Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti

mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05
Önök kérték! 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este
22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 Hír-
adó 23.35 Sporthírek 23.45 Provokátor 0.15 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 21.00 Vészhelyzet 22.00 A
sárkány csókja 23.45 Találkozások 24.00 Felté-
pett sebek 1.30 Éjjeli randevú 2.40 Igaz történe-
tek 4.10 Top Shop 4.55 A GEO bemutatja
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.20 Hajrá,
skacok! 12.15 Játékidõ 13.15 Mozidélután 15.00
Anita 15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00
Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.10 Áll az alku 21.10 Nem a te napod! 21.45
Kontroll 23.40 Moziverzum 0.10 Tények este 0.40
Hack-mindörökké zsaru 1.30 Eddie, a hóbortos
hekus 2.20 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 Vallási híradó
21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Április 5., 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 Zsoltár-fel-
dolgozások 16.20 Evangélikus ifjúsági mûsor
16.30 Az utódok reménysége 17.00 12+ 17.10
Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó
18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti mese 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Miniszterelnök
jelöltek vitája 22.00 Szerda este 22.45 Kultúrház
23.00 Médiamix 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 Hiába futsz
22.40 XXI. század 23.10 Az elnök emberei 0.05
Találkozások 0.25 Undercover 1.15 Éjjeli randevú
2.15 Így készült: Túl a barátságon 2.25 Hiába
futsz 3.55 Top Shop
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mok-
ka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Hajrá,
skacok! 12.00 Játék 13.00 Mozidélután 15.00
Anita 15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00
Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.10 Áll az alku 21.10 Született feleségek 22.20
Doktor House 23.20 Tények este 23.50 A titkos
háború 3.00 Aktív



Bogárd és Vidéke 2006. március 30. TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR 21

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és
nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu
Honlap: www.bogardesvideke.hu Internetes kiadás: a www.mezofold.hu gondozásában. Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné,
Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán,
Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Zámbó Tibor,

Zocskár András. Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs,
Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön.
Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a
tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a
szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes
hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig) adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és
a szerkesztõségben. 4 hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800 Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

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 Tetten ért szavak 11.35 Rádiószín-
ház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A refor-
mátus egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05
Választás 2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó
18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádió-
színház 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00
Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Nagy mesterek, világhírû elõadómûvészek

Április 6., CSÜTÖRTÖK

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 Slovenski Utrinki 13.30 Rondó
14.00 Úton Európa-magazin 14.30 Fogadóóra
15.00 Berlin, Berlin 15.54 Bartók 125 16.00 Hír-
adó 16.05 Zselé 17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk
ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Kör-
zeti híradók 18.24 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 Kortárs
dzsesszestek 0.25 A NAGY Vita 1.00 Kárpáti kró-
nika
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 Esti showder
Fábry Sándorral 22.50 Házon kívül 23.25 Kemény
zsaruk 0.25 Találkozások 0.40 Infománia 1.10 Éj-
jeli randevú 2.20 A sárkány törvénye 3.10 Ke-
mény zsaruk 4.00 Top Shop 4.30 A GEO
bemutatja
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Hajrá,
skacok! 12.00 Játékidõ 13.00 Mozidélután 15.00
Anita 15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00
Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.10 Áll az alku 21.10 Ovizsaru 23.35 Tények
este 0.05 A kívülálló 2.00 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 Pénz, piac 17.45 Kék bolygó 18.00 Kró-
nika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti
mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház
21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00

Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Hallgassuk együtt!

Április 7., 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 Napi mozaik 12.00
Híradó 13.00 Sorstársak 13.30 Sírjaink hol dom-
borulnak? 14.00 Regióra 15.00 Víztükör 15.54
Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00 12+
17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti hír-
adók 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30
Híradó 20.05 Az Ördöglovastól a Csárdáskirály-
nõig 21.05 Gõg 22.00 Péntek este 22.45 Kultúr-
ház 23.00 Kamera Hungária Díjátadó 23.30 Hír-
adó 23.35 Sporthírek 23.45 A NAGY Vita 0.20
Korcs szerelmek 2.45 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-show 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milli-
omos! 20.20 Barátok közt 21.00 Rejtélyek városa
21.55 Kegyetlen játékok 23.35 Találkozások
23.55 Alias 0.45 MeneTrend 1.10 Éjjeli randevú
2.20 Rejtélyek városa 3.05 Infománia 3.30 Top
Shop
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.20
Hajrá, skacok! 12.15 Játékidõ 13.15 Mozidélután
15.00 Anita 15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider
17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy
van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30
Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Csaó Darwin! 23.20
Tények este 23.50 A meleg töltények 1.30 Chris
Isaak-show 2.20 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 Zsidó vallási
félóra 14.10 Péntek kávéház 15.05 Választás
2006. 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó
18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport
19.50 Mese 20.04 Választási hirdetések 21.05
Tetten ért szavak 21.15 A 23. óra 22.00 Krónika
22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazá-
ban
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Címünk: Simontornya, Malom út 33.
Mindenkit szeretettel várunk!

SZABADI
Autójavító Bt.
Személyautó — kamion — teherautó

* karosszériajavítás, * hõkamrás fényezés,
* mûszaki vizsgára felkészítés, * olajcsere,
* huzatópados egyengetés, * kipufogójaví-

tás, * szélvédõcsere.
Biztosítási kárrendezés

8135 Dég, Dózsa Gy. u. 45.
Tel.: 06 (20) 932 9244 Fax: 06 (25)

237 548, e-mail: szabadibt@invitel.hu

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

ADÓ 1%
A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) látássérült és vak
emberek érdekében szervezõdött. Kérjük, próbálja megérteni a látássérült és vak
emberek igen nehéz helyzetét! Ha segíteni kíván, támogassa egyesületünket adója
1%-ával!

Adószám: 18494967-1-07. Név: LÁRKE
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10 nap a görög tengerparton 58.000 Ft-ért július
28-tól augusztus 9-ig (apartman, utazás, kirán-
dulás a Meteorákhoz). Tel.: 06 (70) 315 4047.
Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg, elektromos
mellszívó bérelhetõ Sárbogárdon. Tel.: 06 (70)
617 1395. (0668181)

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

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

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

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

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

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

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)

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

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

Teljesen felújított kétszintes családi ház eladó.
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 fe-
dezetre, 1 hét alatt. Tel.: 06 (30) 994 5882.

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

Árpád-lakótelepen háromszobás lakás eladó
vagy értékegyeztetéssel családi házra cserélen-
dõ, 06 (20) 311 6408, 06 (25) 462 524. (0878211)

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

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)

Fa étkezõ sarokpaddal, kihúzható asztallal, 2
karszékkel, valamint kemping és férfi kerékpár,
benzines láncfûrész eladó. Érdeklõdni: 06 (25)
476 326. (0668398)

Cecén telek eladó! 06 (30) 9945 882. (0878262)

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

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

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

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

Fagyizóba eladót felveszek. Érdeklõdni a Fanni
étteremben délelõtt.. (0878281)

Sárbogárdon családi ház eladó a fõútvonal mel-
lett, 06 (20) 462 6261. (0878280)

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

Elõnevelt csirke kapható minden nap 8-18 órá-
ig, Cece, Hunyadi u. 12. (temetõnél Szabóék)
Tel.: 06 (25) 234 137.
Kukoricavetõmag! Kiskun vetõmagkukorica
fajták különbözõ érési csoportban a boltomban
beszerezhetõ kedvezõ áron, kis és hektáros ki-
szerelésben. Katalógus és szaktanácsadás a
boltban. Csóri Antal, Sárbogárd, Tisza u. 3.
Tel.: 06 (25) 460 821, 06 (70) 219 2790. (0878273)

Sárbogárd-Sárszentmiklóson négyszobás csa-
ládi 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 lakás
eladó az Árpád-lakótelepen, 06 (20) 230 2964.
(0878250)

Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes, fel-
újított, földszinti lakás sürgõsen eladó. Ár: 6
millió 600 ezer Ft. Tel.: 06 (70) 374 9710. (0878286)

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

Irodahelyiségek kiadók. Érdeklõdni: 06 (25)
518 600-as telefonszámon.
Árpád-lakótelepen 2. emeleti erkélyes lakás el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 205 5599. (0878291)

Mozgó fagylaltárusításra munkatársat keresek,
06 (30) 408 1550. (0878161)

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

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

Akció! Kedvezményes ajtó-, ablakvásár a Réka
nyílászáró kereskedésben. Új üzletközpontban
a Robifon mellett. Ugyanitt megnyitottuk az
Olcsó áruk boltját. Várjuk kedves vásárlóinkat.
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 fod-
rászatban. Tel.: 06 (70) 2725 519. (0878307)

Cecén igényesen felújított családi ház (4 szoba,
nappali) eladó. 06 (30) 330 2615. (878319)

Központban 84 m2-es lakás eladó. 06 (30) 3302
615. (0878319)

Lakás hosszú távra kiadó, 06 (30) 9392 157.
(0878318)

1984-es, 1.3-as VW Golf, jó állapotban eladó.
Irányár: 250 ezer Ft. Érdeklõdni: 06 (25) 220
118, 16 óra után.
Palatetõmosást, -tisztítást, csatornatisztítást
vállalunk, 06 (20) 437 4869, 06 (30) 947 1070.
(0878199)

Rántani való csirke kapható. Tisztítva elõje-
gyeztethetõ. Sárbogárd, Kertalja út 1. Telefon:
06 (25) 460 252, 06 (30) 9564 067. (0878316)

József Attila utcában kétszobás, tégla építésû
lakás eladó. Érd.: 06 (70) 387 1929. (0878198)

Munkatársakat keresünk tehergépkocsi vezetõ
munkakörbe. Érdeklõdni: 06 (70) 370 0311.
Figyelem! Értesítem a tisztelt ügyfeleimet, hogy
a sárszentmiklósi daráló és takarmánybolt nyit-
va tartása április 1-jétõl megváltozik. Nyitva tar-
tás: kedd—csütörtök 8-17 óráig; szombaton
8-12 óráig. (Molnár István)
Simontornyán kétszoba+nappalis, összkom-
fortos, 62 m2-es lakótelepi lakás 5,3 millió Ft-ért
eladó. Ugyanitt a lakóteleptõl 50 m-re, 400 m2

területû telken (szoba+konyha+elõszoba+
kamra) tatarozásra szoruló ház 1,1 millió Ft-ért
eladó. Telefon: 06 (30) 684 4692. (0878313).

Pecsenyekacsa elõjegyzés, 1000 Ft/db, házhoz
szállítva, hatósági orvossal ellenõriztetve, 06
(20) 9756 179. (0878312)

Alapfokú kezdõ, 25 órás számítástechnika tan-
folyam indul a töbörzsöki iskolában esténként,
heti 2x3 órában, április 24-tõl. Szénási Csaba, 06
(30) 276 8331. (0878320)

Mangalica malacok eladók, 06 (30) 9210 255.
Búzaszalma, körbálás, felrakással eladó, 1000
Ft/db, 06 (30) 9210 255. (0878311)

Mangalica kocák vemhesítve eladók 450 Ft/kg,
06 (30) 9210 255. (0878311)

Sárszentmiklóson közmûvesített építési telek
eladó, 06 (25) 461 465. (0878196)

Tûzifaakció! Akác aprítva 1400 Ft/q, cser aprít-
va 1350 Ft/q, ingyenes kiszállítás, 06 (30) 656
0352. (0878193)

Bábolnai naposcsibe, kacsa, tojótyúk, elõnevelt
fehér húshibrid pulyka megrendelhetõ. Bábol-
nai naposcsibe bolt, Sárbogárd, Petõfi u. 41., 06
(25) 460 944. (0878190)

Szántó eladó, 06 (20) 9687 406. (0878188)

Pusztaegresen szántóföld eladó, 06 (30) 255
2308. (0878187)

Ady-lakótelepen felújított elsõ emeleti lakás el-
adó Sárbogárdon. Tel.: 06 (20) 342 0788.
Eladó! Sárbogárdon szerkezetkész, új ház,
135m2-es, 2 generációsra alakítható, 10 millió
Ft-ért (kis telek). Tel.: 06 (25) 461 836, 06 (30)
402 7336. (0878184)

Kereskedõi, boltvezetõi végzettséggel állást ke-
resek, ugyanitt egyéves snaucer szukát elaján-
dékoznék, 06 (30) 4562 471 (18 óra után). (0878183)

Suzuki Swift GLX 3 éves, metálzöld, 500 km-
rel, új állapotban eladó, 06 (30) 6549 881. (0878176)

Lakás kiadó Nagylókon, Rákóczi út 34. Tel.: 06
(25) 471 991. (0878175)

Trabantmotoros kerti traktor eladó. Tel.: 06
(30) 434 1917. (0878175)

Felsõkörtvélyesen parasztház 4200 m2-es tel-
ken+szántó (kb. 4600 m2) eladó. Tel.: 06 (30)
438 4658. (0878358)

Sárbogárdon családi ház eladó garázzsal, ve-
gyes és gázfûtés, 06 (30) 258 0155. (0878164)

Vetõburgonya (Desiree) eladó Cecén nagyobb
tételben is 40 Ft/kg, 06 (30) 3486 234. (0878322)

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)

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)

SÁRBOGÁRDI FAISKOLAI LERAKATBA
keresünk szezonális munkára (tavasszal

2-3 hónapra) növényeket, dísznövényeket
ismerõ bolti eladót. Érd.: 06 (30) 636 2053.

SZIVÁRVÁNY STÚDIÓ ERGOLINE
SZOLÁRIUM HÚSVÉTI BÉRLETAKCIÓ!

9 perc ajándék! 06 (30) 9644 322. (0878186)

Jó kommunikációs készségû,
érettségivel rendelkezõ

MUNKATÁRSAKAT KERESEK,
06 (70) 458 5013. (0878167)

ELADÓ FIAT TEMPRA
1.4 IE típusú személygépkocsi, kiugróan

jó állapotú, automata digitális klíma,
centrálzár, elektromos ablak, alufelni,
lakkfekete, 06 (70) 458 5013. (0878167)
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„Édes Néném!”
Olyan élmény ért március 15-én, amit
szeretnék megosztani veled. Annál is in-
kább, mert sokszor eszembe jutott a Dó-
zsa-szobornál, hogy „Édes Néném, ha Te
ezt látnád!”
Mihállyal elõször az Országház elé men-
tünk. Korabeli öltözékben szép mosoly-
gós lányok háromszínû rózsákat oszto-
gattak, amit az ünneplõ közönség egy ha-
talmas kokárdába tûzdelt egy emelvény-
rõl, hogy a kokárda legmagasabb pontja
is elérhetõ legyen.
Innen vonultunk át a tömeggel a Múze-
umkertbe, ahol a Gyurcsány és párthívei
rendezte ünneplés kezdõdött. Lezárták a
közlekedési utat a felvonulók számára.
Sokan voltak már akkor a Nemzeti Mú-
zeumnál. Számomra megdöbbentõen so-
kan. Persze, ez természetes, hiszen 1848.
március 15-e óta ez a magyarság történel-
mi emlékhelye. Most a hatalom tábora
ünnepel itt, az ellenzék máshová szorult.
Azt kívántam a szívemben, hogy bárcsak
együtt lenne itt békében mindenki közös
nemzeti ünnepünkön. Úgy látszik, ennek
még nincs itt az ideje. Pedig milyen lelke-
sítõ lenne az! Igazi, szép nemzeti egység-
ben ünnepelne falusi, városi, idõs, fiatal.
De itt csak a mûsor volt lelkesítõ. Nagyon
jól megcsinálták. Ami utána következett,
az nem. Hatalmas, jó minõségû képet adó
kivetítõkön lehetett látni a legapróbb
mozzanatokat is, ami elöl a színpadon
történt. Kossuth beszédrészletei, Petõfi
forradalmi versei egy csokorba szedve. A
48-as dalok a Honvéd férfikórustól, az õ
szimfonikus zenekarukkal kísérve, a nép-
táncegyüttesük férfias toborzói ünnepi
hangulatot teremtettek.
Aztán jött Gyurcsány. De még fel sem ért
az emelvényre, meg sem szólalt, hatalmas
hangzavar tört ki. Síp, dob, zene, kiabálás
mindenfelé. A nemtetszés hangjaitól
nem lehetett hallani az elsõ mondatait.
Az erõsítõ is csak a harmadik próbálko-
zásnál harsogta túl a tömeget. Ez zavaró
volt az emelkedett érzés után.
A beszéde kellemetlen, rikácsoló volt,
amibe a hívei folyton beletapsoltak, az el-
lenzõi pedig belefütyültek. Látszott rajta,
hogy fél. Ez nemcsak abból látszott, hogy
fekete ruhás, álarcos lesipuskások hasal-
tak a házak tetején, hanem minden moz-
dulatán, arcrándulásán is. Hiába beszélt
az egységrõl, az ünneplõk számára nem
volt hiteles. Az ellenzõi lehettek többség-
ben, mert az ünnepség végén az emberek
elkezdték énekelni a Székely himnuszt.
Erõsítés nélkül harsogva zengett az ének-
tõl az egész tér. Ezzel emlékeztették
Gyurcsányt a népszavazásra? Lehet.
Ezután lovas huszárok hosszú sorfala
elõtt hagytuk el a Múzeum körutat.
Délután kettõre hirdették a vár aljába, a
Dózsa-szoborhoz a találkozót Orbán
Viktorék ünnepségére. Mi már fél kettõ-
kor ott voltunk. Kicsi, elszórt, mindenféle

öltözékû, érezhetõen szegényebb tömeg
volt itt. Elbúsultam a múzeumkerti tö-
meggel való összehasonlítás eredmé-
nyén. Mivel volt idõ és lehetõség, olyan
helyet választottunk, ahonnan belátható
ez a dombbal ölelt terecske. Ahogy néze-
lõdtem, látom ám, hogy a közútról a tér-
re, két oldalról, a betorkolló utcákról fe-
kete csík halad felénk. Rengeteg ember,
iszonyú nagy tömeg nemzeti színû zász-
lókkal. Már fél óra is eltelt, de az intenzi-
tása nem csökkent ennek a feketeségnek.
Megtelt a tér, a domb, a vár oldala.
Elkezdõdött az ünnepség, és még mindig
jöttek. Az emelvényen az elsõ szónok fel-
szólította az ünneplõket, hogy énekeljük
el a Szózatot. Mikrofon, hangosítás nél-
kül énekelt a tömeg: „Hazádnak rendü-
letlenül, Légy híve, oh magyar”. Én nem
tudtam, hogy mi volt ez az érzés, ami ha-
talmába kerített, de olyan erõ szorította a
torkom, feszítette a mellem, hogy szól-
nom nem engedett, csak folytak a köny-
nyeim. És ez az érzés nem hagyott alább,
mert körülvett a hatalmas zászlóerdõ, és
a még mindig áradó tömeg. Már egy órája
jöttek. Ameddig a szem ellátott, csak fe-
keteséget láttam. Azok ott távol nem hi-
szem, hogy értették az ünnepi szó mind-
egyikét, de eljöttek, mert úgy érezték, ott
a helyük. Már 3 óra közeledett, de Orbán
Viktor még nem szólt. Aztán egyszer csak
fellépett az emelvényre. Olyan morajlás
futott végig a tömegen, mint amikor a
tenger zúg viharban. Petõfi jutott eszem-
be: „Reng és üvölt a tenger…” Hát, ilyen
volt ez. Aztán néma, megilletõdött csend
lett, és Orbán Viktor minden szavát tisz-
tán hallottuk. Amit mondott, az is a szí-
vünkhöz szólt. Õ egy valóságos nemzeti
összefogás lehetõségérõl beszélt. És ott,
akkor már biztos voltam abban, hogy ez a
nemzeti összefogás létrejöhet — ha enge-
dik…
Nekünk sajnos aztán már el kellett men-
nünk, nem várhattunk tovább. Nem volt
egyszerû kijutni a sûrû tömegbõl. Messze
a tértõl még mindig sietõ csoportokkal
találkoztunk szembe, akik biztosították
egymást a szaporább menésre: „Sies-
sünk, mert Viktort nem halljuk meg!” —
mondták.
Édes Néném!
Jobb is, hogy nem voltál ott, mert Neked
is csak ömlöttek volna a könnyeid a meg-
hatottságtól, hogy az a sok ember most itt
a nemzeti színû zászlóival, forradalmi
hév nélkül bízik, remél a magyarság fenn-
maradásában. Látod, még mindig hatása
alatt vagyok a történteknek, de tudom,
nem mosolyogsz meg miatta. Vagy ha
mégis, azt sem bánom, mert ilyen csodát
alig tapasztal az ember az élete során. Én
sem gondoltam volna, hogy ezt átélem.
Kelt: 2006. március 15.

Katinka Pest-Budáról

Nyílt
tér

Farkas Józsefnek
Sárhatvanra

65. születésnapján
szeretettel köszönti
és jó egészséget kíván
felesége, lánya, veje,
unokája, fia
és Marika

KÖSZÖNTÕ
Agócs Gábornak

Nagylókra
névnapja alkalmából

jó egészséget és békés,
boldog életet kíván
édesanyja és Jancsi

„Az én igazi vezéreszmém: a népek
testvérré válásának eszméje.”

Bartók Béla

MEGHÍVÓ
Hallgasson Bartók-zenét

a szerzõ születésének
125. évfordulóján Fellegi Ádám
zongoramûvész kalauzolásával!

A koncertet a Miniszterelnöki
Hivatal EU Kommunikációs

fõosztálya támogatja.
Rendezi: a Madarász József Városi

Könyvtár és a Bogárd-Dal Egyesület

2006. április 16-án (vasárnap),
17 órakor a sárbogárdi

önkormányzat dísztermében.

A belépés díjtalan. Minden résztvevõ-
nek élményteli délutánt ígérünk.


