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A munkanélküliség a csillagokat veri
Fejér megye déli térségében katasztrofális a helyzet a munka-
erõpiacon. Hivatalos statisztika csupán az úgynevezett „állás-
keresõ” munkanélküliekrõl van, a tényleges munkanélküli-
ségrõl mélyen hallgatnak a jelentések. No, de az „álláskeresõ”
munkanélküliek száma is rekordokat dönt itt, a végeken. Sár-
bogárdon januárban tetõzött a munkanélküliség. A munkaké-
pes lakosság 17,6%-a hiába koptatja a munkaügyi központ kü-
szöbét. Januárban Fejér megyében a nyilvántartott munka-
nélküliek száma 15.492 fõ volt. Decemberhez képest 400 fõvel
nõtt ez a szám. A falvakban a tényleges munkanélküliség jóval

nagyobb, mint Sárbogárdon. A közlekedési viszonyok miatt
ugyanis a falvakból sokkal nehezebb a bejárás a mára már
csaknem kizárólag a két közeli nagyvárosban található ipari
munkahelyekre.
A regisztrált munkanélküliek több mint fele nõ, és az álláske-
resõk 7%-a pályakezdõ fiatal. A rendszeres szociális segélyen
élõk száma is igen magas: 2887 fõ. Tragikus, hogy a középko-
rúak (35-44 évesek) 20%-a nem tud elhelyezkedni.
Dübörög a gazdaság…

Hargitai Lajos

VÁLASZTÁS(SOKK)
Az országgyûlési választás országszerte meglepõ eredményt
hozott. Különösen Budapesten nem igazolódott egyértelmûen
a kormányváltó hangulat. Ennek számos oka lehetett.
Sokan úgy látják, hogy a polgári pártok megosztottsága sokakat
elbizonytalanított. Az MDF erõteljes Fidesz-ellenes kampá-
nyát nem tudták hova tenni a választópolgárok. Mikola István
elõtérbe kerülése különösképpen az egészségügyben dolgozó-
kat riasztotta. Hiba volt a Fidesz részérõl az MSZP által gerjesz-
tett ígéretkampányba is beszállni. A nyugdíjasok aztán már
igencsak kétkedve fogadták a Fidesz 14. havi nyugdíjra tett
ajánlatát. Ezt az ígéretet különösen az hiteltelenítette, hogy
ugyanakkor tudjuk, hogy valóban romokban hever a gazdaság,
a kormány által a választások elsõ fordulójának lezajlásáig tit-
kolt államadósság pedig az egeket veri. No, és meglátszott, hogy
az Orbán-fóbiában szenvedõ tömegmédia eredményesen tudta
blokkolni Gyurcsány Nomentana ügyét és a baloldali blokk pri-
vatizációs ügyeit. Ugyanakkor eredményesen sikerült a bolhá-
ból is elefántot fújnia, amikor a Fideszrõl volt szó. Így történhe-
tett meg, hogy a Fidesz a vártnál gyengébben szerepelt a válasz-
tásokon, az MDF és az SZDSZ pedig a vártnál jobb szerepléssel
bejutott a parlamentbe. Dávid Ibolya lett a mérleg nyelve a
második fordulóra.
Azon múlik most, hogy ki gyõz, hogy hajlandó-e együttmûködni
az MDF a Fidesszel. Jelenleg kemény tárgyalások folynak a két
párt között, és úgy tûnik, hogy Dávid Ibolya feltételeinek telje-
sülése még sikert is hozhat a polgári oldalon. Bár ehhez valóban
óriási fordulatnak kell bekövetkezni a választópolgárok hangu-
latában.

Az elsõ fordulót a budapestiek döntötték el azzal, hogy nagy
arányban mentek el szavazni és sokan szavaztak Gyurcsányékra
és az SZDSZ-re. Vidéken hiába volt más a képlet. A viszonylag
sok vidéki Fidesz-szavazó mellett az alacsonyabb részvételi
arány nem tudott fordítani a budapestiek szavazatain.
A 6-os, sárbogárdi körzetben is szoros eredmény született. Len-
gyel Zoltán 46,7%-ot, dr. Szabadkai Tamás 42,1%-ot kapott.

Folytatás a 2. oldalon�
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V Á L A S Z T Á S ( S O K K )
(Folytatás az 1. oldalról)

Az MDF jelöltje, Harasztiáné Terner
Irén 5,1%-kal harmadik, Sándor Endre
4,1%-kal negyedik.

A mellékelt táblázatból jól látszik, hogy
az északi körzetben jobban szerepelt a Fi-
desz, a nyugati részén (Dég, Lajosko-
márom, Enying, Mátyásdomb) az MSZP.
Délen szintén a Fidesz szerepelt jobban.
Kiugró ez Cece, Alap, Vajta községek-
ben. Cecén 62,9%, Alap 57,4%, Vajta
59%. Sárbogárdon a hagyományosan
baloldali szavazó József Attila-lakótele-
pen, Kislókon és Tinódon szerepelt job-
ban dr. Szabadkai Tamás. Vidéken Sza-
badkai Mátyásdombon kapott 72%-ot,
Igaron 58,9%-ot.

Az MSZP-seknek elsõsorban a jelölt sze-
mélyével volt gondjuk. Listán ugyanis
többen szavaztak az MSZP-re, mint je-
löltjére. A Fidesznél fordítva történt,
Lengyel Zoltán egyéniben kapott több
szavazatot. A Fidesz-listán közel 4%-kal
kapott kevesebbet. Máig nem heverték ki
az MSZP-s szavazók azt a sokkot, hogy
Szabados Tamást háttérbe tolták Sza-
badkaiék. Különösen Cecén és Sárbogár-
don mutatkozott nagyobb eltérés a pártra
illetve a személyre adott szavazatok ará-
nyában.

Mindettõl függetlenül a második forduló
kétesélyes, hiszen az MDF-jelöltje bent
maradt a ringben, az SZDSZ-é viszont
nem. Ha az MDF-es jelölt visszalép Len-
gyel javára, és országosan megszületik a
megállapodás a két polgári párt között,

akkor számíthat csak biztos gyõzelemre
Lengyel Zoltán.
Két hét múlva újra választás. Akkor kide-
rül, Magyarországon a polgári erõk, vagy
Gyurcsány alakíthat-e kormányt.

Hargitai Lajos

KAMPÁNYZÁRÓ
DÁVID IBOLYÁVAL

Múlt pénteken a Hotel Kovácsban tartot-
ta kampányzáró fórumát Dávid Ibolya és
az MDF sárbogárdi jelöltje, Harasztiáné
Terner Irén. A vendéglátóhely emeleti
nagyterme megtelt érdeklõdõkkel. Érde-
kesség, hogy Szabados Tamás is eljött.
Dávid Ibolya a városban tett séta után ér-
kezett a helyszínre. Harasztiáné Terner
Irén köszöntötte a hallgatóságot. Beszélt
programjáról, majd Dávid Ibolyának ad-
ta át a szót, aki beszédében kifejtette,
hogy teljesítményelvû Magyarországot,
egykulcsos, 18%-os személyi jövedelem-
adót és az örökösödési illeték eltörlését
szeretnék elérni, ha kormányzati pozíció-
ba kerülnek.
Meghirdetik a korrupció elleni harcot.
Ennek jelképét, a fehér kezet, õ is kabát-
jára tûzte. A színpadon egy táblát állítot-
tak fel, amelyen mindenkit arra biztattak,
hogy szavazzon az MDF-re, mert bizto-
san elérik a parlamentbe jutási küszöb-
höz szükséges 5%-ot. (Ez a vágyuk, mint
a választási eredmények mutatják, telje-
sült is.)

Szót kért még Fekete László erõmûvész,
majd egy szórakoztató mûsor keretében
Payer András és Harangozó Teréz éne-
keltek.

/H/

Tisztelt
Választópolgárok!

Megköszönöm bizalmukat, amivel az
országgyûlési választásokon megtisz-
teltek, és szavazatukkal lehetõvé tet-
ték, hogy az MDF ezt a jó eredményt
elérje.
Az Ön szavazatának is köszönhetõ,
hogy az MDF a parlamentben önálló
pártként jelen lesz.

Harasztiáné Terner Irén
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Nyílt levél Harasztiáné Terner Irén képviselõjelölthöz
Igen tisztelt

Harasztiáné Terner Irén!
Mint a Magyar Köztársaság jövõjéért ag-
gódó állampolgára, a magam és több tár-
sam nevében azzal a kéréssel fordulok
Önhöz, hogy a 2006. évi parlamenti kép-
viselõ-választások második fordulójában
lépjen vissza a képviselõjelöltségtõl!
Kérésemet a következõkkel szeretném
indokolni. A választások elsõ fordulójá-
ban Sárbogárdon és vidékén, mint még jó
néhány választási körzetben, olyan hely-
zet alakult ki — amint ez nyilván Ön elõtt
is ismert —, hogy a jelenlegi kormányt le-
váltani kívánó emberek egyik jelöltje,
Lengyel Zoltán relatív szavazati többsé-
get szerzett, de elõnye a sorrendben utá-
na következõ kormánypárti jelölttel
szemben nem megnyugtató, tekintve,
hogy a második fordulóban a szabadde-
mokrata szavazók vélhetõen dr. Szabad-
kai Tamáshoz fognak átpártolni.
A magam részérõl úgy gondolom, hogy
az Ön pártjának támogatói, és vélhetõen
Ön is a magyar demokrácia feltétlen hí-
vei, a magyar nemzet kultúrájának, ha-
gyományainak, nyelvének védõi, a ma-
gyarok jobblétének tiszta szándékú kívá-
nói. Hogy Önhöz fordulok kérésemmel,
az nagyrabecsülésem jele. Bízom az Ön
józan ítélõképességében és abban, hogy
Önt és az MDF szavazóit és vezetõit az
említett értékek megvédésének szándé-
ka vezérli. Feltételezem, hogy Ön is
egyetért azzal, hogy a Fidesz— MPSZ—
KDNP vélhetõen sokkal megbízhatóbb

és hathatósabb letéteményese ennek a
szándéknak, mint az MSZP—SZDSZ-
koalíció. Mivel az MDF önmagában nem
képes a jelenlegi kormányt leváltani, és
Ön sem rendelkezik a területi mandátum
megszerzésének perspektívájával, a
fennmaradó két esélyes közül az Ön párt-
jára szavazóknak azt a jelöltet célszerû
támogatni, akinek gondolkodása nyilván-
valóan közelebb áll hozzájuk. Különleges
fontossággal bír ez a mostani helyzetben
— lévén a küzdelem nagyon szoros, a tét
pedig nagyon nagy.
Ezért arra kérem, hogy minden tekinté-
lyét latba vetve próbáljon hatni azokra a
szavazókra, akik az elsõ fordulóban bizal-
mukat Önbe vetették, hogy semmikép-
pen se maradjanak otthon, menjenek el
szavazni és voksukkal a Fidesz—
MPSZ—KDNP jelöltjét támogassák!
Ön — sok képviselõjelölt párttársához
hasonlóan — mutassa meg, hogy felelõ-
sen gondolkodó, hazája sorsát a szívén vi-
selõ polgára Magyarországnak, aki leg-
alábbis megszólítható a keresztény—
konzervatív értékek és a józan, megfon-
tolt, de következetes haladás és jövõépí-
tés védelmében.

Kedves Asszonyom!
Ismeretlenül is feltételezem, hogy Ön
igazi magyar és igazi demokrata. Kérem
tisztelettel, visszalépésével támogassa
azon polgárok szándékát, akik úgy gon-
dolják, hogy a jelenlegi MSZP—
SZDSZ-kormány nem elsõsorban Ma-
gyarország érdekeit szolgálja, hanem ve-

zetõi inkább a „saját pecsenyéjüket sütö-
getik”. Demokráciára csak annyiban van
szükségük, hogy a 21. században is legi-
tim módon garázdálkodhassanak a kor-
mányzásban, és nem a magyarok életét
próbálják minden erejükkel jobbítani,
hanem a kozmopolita nagytõkések raj-
tunk, magyarokon való élõsködését kí-
vánják elõsegíteni.
Kedves Harasztiáné Terner Irén, ha leve-
lemmel „nyitott kapukat döngettem” vol-
na, bocsásson meg. Ha véleményemmel
nem értene egyet, csak azt kérem Öntõl,
hogy fontolja meg alaposan döntését!
Jó egészséget, eredményes munkát, ál-
dást, békességet kívánok Önnek, tiszte-
lettel:

Kovács János Ferenc
(Fizetett közlemény)

Kelt: Cece, 2006. április 10.

ALÁZAT HELYETT MEGALÁZÁS
Bevallom, sosem voltam az a fajta ember, aki véleményének na-
gyobb közönség elõtt hangot ad, még családi körben sem, le-
gyen az egyetértés, vagy akár véleménykülönbség. A lezajlott
elsõ választások után azonban nem tudom megállni, hogy ne
„lázadjak fel”.
A „lázadás” nem az egyik vagy másik párt ellen, illetve mellett
szól, hanem az emberi természet egyik furcsa jellemzõje ellen.
A választásokat nézve egyrészrõl már nem okozott meglepetést
az, hogy a sajtótájékoztatón legalább egy olyan mondat elhang-
zott, ami a konkurens párt ellen szólt. Részint ez a dolguk a poli-
tikusoknak, csak szerintem nem mindegy, hogy hogyan teszik
ezt az utalást.
Másrészrõl, éppen ezért csalódtam, hogy a megérzésem bevált:
akár veszít, akár gyõz valaki, azt nem tudja kellõképpen viselni.
Ez nemcsak a pártokra vonatkozik, és nemcsak a politikai élet-
re, hanem a mi mindennapi életünk is bõvelkedik hasonló szitu-
ációkban az utcán, iskolában, munkahelyen.
A minap busszal utaztam. Az egyik megálló melletti kis ház há-
tuljánál egy idõsebb ember feküdt, akit nem lehetett nem észre
venni, mégis az arra haladó emberek közül senki nem ment oda
hozzá megkérdezni, hogy esetleg rosszul van-e, segítsen-e neki.
A velem egy buszon utazó emberek egy csoportja rögtön humo-
rizálásba, egy másik része viszont gúnyolódásba kezdett.
Egy másik esetben — még ugyanazon a napon — egy a buszra
felszálló idõs hölgyet „szóltak le”, mondván, hogy miért nem

csipkedi magát a fel-, majd késõbb a leszállásnál. Az azonban,
hogy valaki segítsen neki a csomagot feltenni a buszra, vagy ne
adj’ Isten, esetleg az ülõhelyet átadják, senkinek nem jutott
eszébe.
Ezeket látva elgondolkodtatott: miért nem jut eszébe senkinek,
hogy egyszer õ is lesz ilyen idõs, és kénytelen lesz busszal, vagy
bármilyen más tömegközlekedési eszközzel utazni. Neki is biz-
tosan jólesne, ha valaki átadná a helyét, vagy segítene. Ugyanígy
bárki, bármikor rosszul lehet az utcán, vagy bárhol és biztos
nem mindenki attól, hogy esetleg többet ivott a kelleténél.
A két dologban és a választási beszédekben az keserített el: mi-
ért van az, hogy az emberek (tisztelet a kivételnek) mindenkirõl
mindig a legrosszabbat tételezik fel, akár a külsõ, akár a gondol-
kodásmód, politikai, vallási szemlélet, vagy bármi más alapján?
Miért nem tudják elviselni, és elfogadni az emberek, hogy más-
nak más véleménye van ugyanarról a dologról?
És végül, miért van az, hogy a véleménykülönbséget a reális ér-
vek, tiszta gondolkodás, meggyõzés és tolerancia helyett a má-
sik fél leszólásával, befeketítésével, kigúnyolásával és esetleges
lejáratásával, megalázásával intéznek el egyesek?
Jó lenne elhinni, hogy csak az én környezetemben vannak ilyen
esetek...

O. Hajnalka

FELHÍVÁS
A Sárszentmiklósi Általános Iskola

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

Követelmény: érettségi+élelmezésvezetõi
szakképesítés.

Bérezés a kjt. elõírásai szerint.

Szakmai önéletrajzokat a Sárszentmiklósi
Általános Iskola igazgatóságára kérjük leadni

2006. április 20-ig.
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A filharmóniai bérlet harmadik, egyben
utolsó elõadásai 2006. április 7-én, pénte-
ken délelõtt zajlottak a Sárszentmiklósi
Általános Iskola tornatermében.

A fellépõ mûvészek a Kreatív Art Stúdió
tagjai: Marosfalvi Imre (hegedû), az
együttes vezetõje, melyet 1999 szeptem-
berében alapított. Jelenleg a veszprémi
Csermák Antal Zeneiskola tanára. 1985-
95-ig a Zenemûvészeti Fõiskola gyakor-
latvezetõ tanáraként is dolgozott. 1987-
tõl 1994-ig rendszeresen lépett fel szólis-
taként a rádióban. 1989-ben hatkötetes
improvizációs iskolát írt. 1996 óta ko-
molyzenei improvizációkat is játszik önálló hangversenyein,
elõadóestjein. Kallainé Gutscher Ágnes (zongora) tanári mun-
kássága mellett sok száz hangversenyen szerepelt szólistaként
vagy kamarazenészként. Hajas Szilárd (fuvola) Veszprémben
tanít a Csermák Antal Zeneiskolában. Óraadóként dolgozik a
Zenemûvészeti Szakközépiskolában és a berhidai mûvészeti is-
kolában. Kisegítõ muzsikusként fellép a Mendelssohn Kamara-
zenekarral is.
Marosfalvi Imre szerint: „Az alkotás az ember legnagyszerûbb,
legmagasztosabb életmegnyilvánulása. A lehetõség mindenki
elõtt nyitva áll, de fejlõdési szintjétõl függ, hogy e hallatlan cso-
dát megkapja-e, s ha megkapta, felismeri-e.
Az improvizáció az egyik legizgalmasabb alkalmat, szituációt,
attitûdöt adja meg mindehhez.
Ezeken az elõadásokon a közönség is alkotótársként van jelen,
nem pedig passzív befogadóként, mintegy elszenvedve a rámért,
és elõre, hajszálpontosan kiszámított hatást.”
(Forrás: http://kas.freeweb.hu/)
Igazi interaktív elõadás részesei le-
hettek a gyerekek. Az alsósok „ál-
lati zenéket” (Saint-Seäns: Állatok
farsangja, Rameau: Kakukk) hall-
gattak, a vállalkozó kedvûek pedig
— sajnos csak kevesen lehettek —
játszottak, báboztak, mozogtak el.
A végén Parnicsán Eszter és Ko-
vács Martin rajzaira improvizált a
társulat.
A felsõsök különbözõ korok tánca-
iból kaptak ízelítõt úgy, hogy utá-
na, mellette maguk is közremû-
ködhettek elõadóként. Menüettel
próbálkozott: Visi Nikolett (6.a),
Sztojka Gábor (8.a), csárdást jár-
tak Szalai Mercédesz (8.a), Sztojka
Gábor (8.a). Büszkén néztük,
ahogy keringõzött Botka Zsuzsi
(8.b), Mezõ Bálint (8.a), mint
ahogy jó volt hallani az ügyes rit-
mushangszereseket a tangónál:
Kiss Gábort (8.a), Deák Marcit
(6.a) és Horváth Benit (5.a). A na-
gyok hangversenye is improvizáci-
óval zárult, méghozzá Stefán Me-
lánia (5.a), Egyed Roland (6.b)
koncert alatt készült, igazán szépre
sikerült rajzaira.

A hangversenysorozat április 25-
én ér véget, méghozzá a budapesti
gyönyörû Mûvészetek Palotájában
azok számára, akik a tanév során
különbözõ területeken elért telje-
sítményükkel, versenyeredmé-
nyükkel elnyerték a lehetõséget a
részvételre.
Országos textil-, bõr- és bábkészítõ
kézmûvesversenyen vett részt Ba-
dacsonytomajon a mûvészeti isko-
lás Kristóf Richárd (6.a), tanára:
Molnárné Lukács Anita, Dunaúj-
város. A kétnapos vetélkedésen
kötelezõ (öltözék-kiegészítõ bõr-
bõl) és szabadon választott (tõrtar-
tó bõrbõl) munkái alapján kategó-
riájában és korcsoportjában 3.
helyezést ért el. Gratulálunk!
Jótékonysági hangverseny színhe-
lye lesz a sárszentmiklósi evangéli-
kus templom 2006. április 22-én,
szombaton 16.30 órakor. A fellé-
põk: az iskola énekkara, versmon-
dók, a zeneiskola hangszeres szó-
listái. A belépõdíjjal, amely tetszés
és szándék szerinti, a templom fel-
újításához szeretnénk hozzájárul-
ni. Hívunk, várunk minden kedves
érdeklõdõt!

HÍREK a miklósi iskolából
— a mûvészetek jegyében

Egyed Roland rajza

Stefán Melánia rajza
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Ismét a Petõfi Sándor Gimnázium diákjainál és tanárainál
vendégeskedtek egy hétig a franciaországi Migennes Blaise
Pascal Szakközépiskolájának tanulói és pedagógusai. Ilyenkor
mindig zsong az egész iskola, a cserekapcsolat jellegzetes,
pezsdítõ hangulata mindenkit magával ragad. Persze, a ma-
gyar és francia csapat együtt töltött pillanatai igazán a résztve-
võknek jelentenek felejthetetlen, életre szóló élményt.

Diákként annak idején én is részese lehettem ennek a cserekap-
csolatnak négy éven keresztül. Hihetetlen ösztönzést adott ez a
nyelvtanuláshoz. Örökre belém ivódott nemcsak a nyelv, ha-
nem a francia kultúra iránti érdeklõdés és szeretet is; szavakkal
ki nem fejezhetõ az az érték, lelki többlet, amit a szülõknek, ta-
nároknak, iskolának és szponzoroknak köszönhetõen kaptunk
és kapnak a mai diákok e lehetõség által.
Szívesen nosztalgiáztam hát a pénteki francia—magyar vetél-
kedõn, illetve a két nemzet szombati mûsorán, ahol a cecei
„gerlicék” néptánccal, a gimnazisták humoros jelenetekkel lep-
ték meg a vendégeket, a franciák pedig (az immár 16 éves ha-
gyományokhoz hûen) tradicionális tánccal készültek.

Hargitai Kiss Virág

SZÍN- ÉS FORMAVILÁG

A fenti címmel rendezték meg amatõr
mûvészeti kiállításukat április 11-én
Macsim András, Zocskár András, Varga
László és barátai a Sárszentmiklósi
Klubkönyvtárban. Kiállításuknak több-
éves hagyománya van már. E kör vonzá-
sában mindinkább egy közösség formá-
lódik azokból az emberekbõl, akik kedv-
telésbõl foglalkoznak a képzõmûvészet
valamelyik ágával.

A mostani kiállítás a költészet napján ke-
rült megrendezésre. Ez alkalomból Var-
ga László klubkönyvtár-vezetõ versössze-
állítással lepte meg a hallgatóságot.
Tíz alkotó képeit láthattuk a falakon. Az
amatõrök képein a belsõ önkifejezés
mindig kendõzetlenebbül jelenik meg.
Mráz Ferenc mûszaki emberként nyugdí-
jazása után érzett egy idõ után késztetést
arra, hogy képeket fessen. Se rá, se a töb-
biekre nem jellemzõ, hogy valamiféle
külsõ mûvészeti vagy piaci elvárásnak
akarnának megfelelni. Nagyon jó rácso-
dálkozni mindegyikük más-más belsõ
világának szép megnyilvánulására.
Mráz Ferenc képei 19. századi méltóság-
gal sugározzák a gyönyörû földi világ sze-
retetét. Szeretetét a napsugárnak, a szép
tájnak, a gyermekkor homályából elõ-
bukkanó falusi világ békés egyszerûségé-

nek. Képeit szemlélve szívünkben fel-
csendül egy-egy régi népdal, Smetana
Hazám címû szimfonikus költeménye,
Liszt, Strauss dallamai.
Vargáné Gizike képei a feledés ködébe
veszõ profetikus álmokként tûnnek
elénk. A technikája is érdekes: egyszerû
lepedõvászonra vízfestékkel fest. Drámai
erejû a mostari öreghíd keretében az idil-
li piros tetõs kisváros képe. A háború
elõtti álomban délszláv õsök fájdalma sírt
fel a mélységbõl…
Varga Laci képei mintha Gizus fájdalmát
ellensúlyoznák. Karakteres színek, éles
vonalak, mégis ugyanaz a világ, csak a föl-
di valóságba helyezve a nem létezõ...
Macsim András képeiben a valósan meg-
lévõ, de oly távoli szülõföld álmai öltenek
testet. A gyergyói tájban hegyi kalyibák,
kék egek, az ottani erdõk színei. Mon-
dom Adrisnak: — A szíved dobog min-
den képben. — Csak hallgatott. De ahogy
elhaladt a képek mellett két kedves lány,
õket is megfogta az a kimondhatatlan ér-
zés, ami a képekbõl sugárzik. Egy mon-
datfoszlány jut el a fülemhez egyiküktõl:
— Elmegyek újra oda nyáron…
Buruncz Angéla Romos ház címû képe
állított meg egy pillanatra. Zöld és sárga
pasztellszínek finom összjátékában az el-
tûnt múlt szomorúsága keveredik a jövõ

reményével. Zocskár András egyik képén
patak szeli át a teret. A túlparton elérhe-
tetlen, magas koronájú fák. Valaha talán
erdõ lehetett, ez a csalódott büszkeséggel
magasba törõ facsoport maradt belõle. A
víz és a meredek part elválaszt e vágyott,
mégis elérhetetlennek tûnõ szépségtõl.
Az innensõ parton gazdagon burjánzó
gyógynövények jelzik, hogy az innensõ
parton is van azért valamiféle élet…
A két Zocskár lány, Zsuzsi és Andrea
gyönyörû titokzatosságát érzékeltem.
Andrea kisplasztikáiban profiként bánik
a vizuális nyelvvel. No, de ebbe nem bo-
nyolódom bele… Molnár Orsolya üveg-
festményeiben rácsodálkozik erre az ér-
dekes technikára. Még nagyon friss neki
ez az élmény.
Tóth Gyula elõször hozott képeket erre a
kiállításra. Tavasz címû alkotásában a
zöld ezer árnyalatával játszott. Tóth Gyu-
la kísérletezõ, könnyeden játékos kedvét
töretlenül õrzi. Ezért képei olyan válto-
zékonyságot mutatnak, mint amilyen ma-
ga az élet. Gyula az életet nyilván úgy fo-
gadja el, ahogyan van. Talán ez a titka
örök fiatalságának.
Akinek van egy kis ideje, látogasson el er-
re a kiállításra!

Hargitai Lajos

Ismét Bonjour!Ismét Bonjour!
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ELSÕ TROMBITÁS
MOLNÁR LÁSZLÓ, a Zeneakadémia
másodéves hallgatója nyerte meg az
észtországi Tallinban ifjú tehetségeknek
megrendezett, nemzetközi trombitaver-
senyt. Számomra mindig öröm és büsz-
keség hírt adni a helyi tehetségek életé-
nek alakulásáról. Az ifjú sárbogárdi ze-
nésszel újabb sikere apropóján beszél-
gettünk.

— Milyen idõközönként vagy itthon?
— Szerencsére most nagyon sok helyre va-
gyok hivatalos. Az Operaház zenekarában
rendszeresen játszom. Ez jó rutinszerzési
lehetõség.
— Mekkora felkészülést igényel egy ilyen fel-
lépés?
— Egy elõadáson maximum negyed órát
trombitálunk, de akkor a legjobbat kell
nyújtani. Szólózni egy teltházas operaelõ-
adáson torokszorító érzés.
— Még úgy is, hogy a színfalak mögött vagy-
tok?
— Igen, de például Puccini Turandot-
jában kint ülünk az igazgatói páholyban.
— Mi alapján kérnek föl téged egy-egy ilyen
szereplésre?
— Bevett gyakorlat, hogy zeneakadémis-
tákat kérnek föl. Az operában van erre egy
külön ember, aki kiválasztja a diákokat.
— Hogyan zajlik egy napod általában?
— A Zeneakadémia sokkal szabadabb,
mint egy egyetem vagy fõiskola. Nem va-
gyunk telezsúfolva órákkal reggeltõl estig.
7 óra körül kelek, 8 körül már bent vagyok
a Zeneakadémián. Másfél óra a befújás, a
próbák 10-tõl 14 óráig tartanak. Ha nincs
próba, akkor vagy gyakorlok, vagy órám
van.
— A darabokat ti választjátok ki?
— Behatároltak a lehetõségeink, mert saj-
nos a trombitairodalom csekély méretû. A
versenyekre való felkészülés megkíván bi-
zonyos darabokat, amiket nem tudunk ki-
kerülni. Tervezem, hogy amikor nem lesz
annyi verseny, azokból a darabokból, ami-
ket itt, Sárbogárdon Jákob Zoltánnal ját-
szottunk, újra elõveszem, felfrissítem és
Pesten is elõadom valahol. Szeretném
kortárs magyar zeneszerzõk mûveit is be-
mutatni. Ötletem rengeteg van, idõm vi-
szont annál kevesebb.
— Zeneírással nem akarsz foglalkozni?
— Nem érzek magamban elég türelmet
ahhoz, hogy mindent megtanuljak, ami
ehhez kell.
— A nemzetközi verseny, amin most elsõ he-
lyezett lettél, nagy elõrelépés azon a létrán,
amit folyamatosan gyûrsz magad alá?
— Igen. Húsz éves korig bárki nevezhetett
erre a versenyre. Sokan jöttek, fõleg a ke-
leti és északi országokból. Ez nem annyira
ismert verseny nyugaton, habár már so-
kadszor rendezték meg. A németek és a
franciák nem szívesen utaznak keletre, in-
kább a maguk versenyén indulnak.
— Mennyi résztvevõ volt?

— Harminc—negyven. Az én korcsopor-
tomban kb. nyolcan voltunk.
— Milyen volt a megmérettetés?
— A rendezõk azt szerették volna, hogy
mindenki azt mutassa meg, amiben úgy ér-
zi, õ a legjobb. Nem adtak meg kötelezõ
darabokat, hanem csak egy idõkeretet,
ami a mi korcsoportunkban 10—12 perc
volt. Egyfordulós volt a verseny. Az utazás
izgalmas volt. Elõször is törölték a járatot,
amivel indultam volna. Valahogy aztán si-
került kibuliznom, hogy eljussak Tallinba
még aznap (mivel másnap délelõtt 11-kor
volt a verseny). Osloban két és fél órát ké-
sett a csatlakozás, így hajnali egykor száll-
tam le Tallinban.
— Akkor nem aludtál valami sokat.
— Hát, nem. Az észtországi járatokon
egyébként sem szívesen alszik az ember.
Amikor megérkeztem, azt hittem, meg-
õszülök, mire találtam egy üres taxit, ami
ráadásul majdnem kétszeres áron vitt el a
szállásig.
— Ki fizeti ezeket a költségeket?
— Az iskolánál lehet pályázni, de féléven-
te csak egy versenyre. Mivel augusztusban
lesz egy nagyobb verseny Dél-Koreában,
inkább arra pályázok majd, így ez az uta-
zás saját zsebbõl ment.
— Hol volt a szállásod?
— Az indulás elõtt egy hónappal foglal-
tam egy szobát. Jó darabig csengettem,
mire kijött egy idõs hölgy. Nem igazán be-
szélt más nyelven, de amikor sikerült né-
metül valahogyan megértetnem magam,
közölte, hogy nincs szobájuk, menjek on-
nan. Szerencsére fel volt írva a nevem egy
nagy könyvbe, amit hosszas keresgélés
után meg is találtunk. 2 órakor kerültem
ágyba.
— Ilyen körülmények között mégis elsõ let-
tél.
— Ilyenkor az ember már csak azzal fog-
lalkozik, hogy engedjenek már oda, hadd
fújjak végre. De csak délután négy körül
kerültem sorra. Amikor fújtam, akkor már
nagyon jól éreztem magam. Annyira jól si-
került a produkcióm, hogy a közönségbõl
is sokan odajöttek gratulálni, és azt mond-
ták, hogy igazi muzsika volt, amit hallhat-
tak, nagyon szépen köszönik.
— Milyen nyelven folyik egy ilyen verseny?
— Attól függ, hova megy az ember. Azt
hittem, hogy Észtországban találok leg-
alább egy olyan embert, aki beszél ango-
lul, de mint kiderült, ez kósza ábránd volt.
Amíg eltaláltam a hoteltól a zeneakadé-
miáig, négy embert kérdeztem meg, abból
csak az utolsó tudott valamennyire ango-
lul. A versenyen a fiatalokon kívül alig volt
valaki, aki beszélt más nyelven.
— Akkor hogyan értetted meg az utasításo-
kat?
— A szervezõ tudott valamennyit németül
és angolul. Aztán sikerült találnom egy
srácot, aki oroszról angolra fordított ne-
kem.

— Milyen díjjal járt az elsõ helyezés?
— 100 dollárt kaptam, ami a szállásomat
fedezte. De nem is emiatt mentem, hanem
hogy tapasztalatot szerezzek.
— Említetted, hogy hamarosan Dél-Koreá-
ba mész egy nagyobb versenyre.
— Ott szólóban és a kamaraegyüttesem-
mel is indulok. Rá egy hétre Fehérgyar-
maton lesz egy országos egyetemi, fõisko-
lai trombitaverseny. Novemberben me-
gyek Franciaországba a legnagyobb és leg-
híresebb trombitaversenyre, majd Olasz-
országba.
— A kamaraegyüttest te alapítottad?
— Öt zeneakadémistából alakult, tavaly
augusztusban nyertünk egy országos egye-
temi, fõiskolai kamarazenei versenyt.
— Látunk mostanában téged itt, Sárbo-
gárdon?
— Valószínûleg édesanyám diploma-
hangversenyén fogok játszani június ele-
jén. Nyáron lesz a szokásos Szent Lász-
ló-napi búcsú, és ha Jákob Zoli ráér, akkor
lehet, hogy õsszel csinálunk egy templomi
koncertet is. Ha hívnak, mindig szívesen
jövök. Nagyon szeretek itthon játszani.
— Vannak már elképzeléseid arról, mit
fogsz csinálni az akadémia elvégzése után?
— Nem tervezem, hogy tanítani fogok, de
— az itthoni helyzetet elnézve — annak is
örülnöm kellene, ha találnék egy tanári ál-
lást. Kevés a zenekar, ami biztos fizetést és
stabil munkát ad, hely meg nincs. Valószí-
nûleg majd külföldön kell valamit néz-
nem. Egyelõre függõben hagyom a dolgot,
meglátom, hogyan szerepelek a versenye-
ken. Persze, sokkal jobban örülnék, ha itt-
hon tudnék elhelyezkedni.
— Elfoglaltságaid ellenére kiegyensúlyozott-
nak tûnsz.
— Ha munka van, éjjel-nappal dolgozok,
és kevés idõm van alvásra. Most itthon vol-
tam, azért vagyok ennyire kipihent. De
úgy érzem, eléggé kiegyensúlyozott ember
vagyok. Tudom, mikor kell lazítani, és pi-
henésképpen más dolgokkal is foglalko-
zom a trombita mellett, hogy bebiztosít-
sam magam, bármi történjék is.
— Például?
— Weboldalak készítésével foglalkozom,
egyelõre amatõr módon, és egy országos
trombitás internetes újságot szerkesztünk
néhányan.
— Köszönöm a beszélgetés! Gratulálok az
elsõ helyezéshez! Remélem, a következõ ver-
senyeiden is hasonló eredményt érsz el. Sok
sikert!

Hargitai Kiss Virág
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SZÁZ ÉVE
Nagy Jánosné Harangozó Terézia, Káloz
legidõsebb polgára, 1906-ban született.
Nagy családi körben szombaton ünne-
pelte születésnapját a máig is jó kedélyû
Teri néni. A gyerekek, unokák, déduno-
kák és hozzátartozóik megtöltötték a
családi ház minden helyiségét. Szám sze-
rint hatvanöt fõ volt, köztük 11 unoka és
21 dédunoka.

Weisengruber Imre polgármester és Bál-
inger István alpolgármester személyesen
keresték fel és köszöntötték Teri nénit
100 szál piros rózsával és ajándékcsomag-
gal a falu nevében.
Teri néni kora ellenére jó egészségnek
örvend. Életében két világháborút, forra-
dalmakat élt át. Kislány korában még mé-
csessel világítottak, nem voltak gépek,
kézzel mûvelték a földet, ma pedig a szá-
mítógépek, telefon, elektromos eszközök
zajos világában csodálkozik azon, hogy
élete során mennyit változott a világ.
Négy gyermeke született, három fiú és

egy leány. Aztán meghalt a férje és az
egyik fia is. Családja körében él és erejé-
hez mérten máig is részt vesz a család
mindennapjaiban. Arra a kérdésre, hogy
mi jelentette az életében a legnagyobb
örömet, azt válaszolta:

— A családom, a gyerekeim, az unokák.
Volt az életemben szomorúság, de volt
sok szép is.
Az újságon keresztül köszöntjük a 100
éves Teri nénit, kívánva erõt, egészséget,
családja körében sok boldogságot!

Hargitai Lajos

N É V A D Ó K Á L O Z O N
Kunoss Endre nevét viseli ezen-
túl a kálozi községi—iskolai
könyvtár Simon Miklósné
könyvtárvezetõ és Szeless And-
rás iskolaigazgató javaslata alap-
ján. Az ünnepi névadóra április
11-én, a költészet napján került
sor. A helyi kötõdésû polihisztor
életét a nyugdíjasklub tagjai és az
általános iskola diákjai mutatták
be a szép számú közönségnek a
névadó életrajzát, verseit, egy ál-
tala írt bányászdalt, valamint
Horváth Györgyi helyi amatõr
poéta Kunoss Endre emlékére
írt költeményét idézve. Az ün-
nepségre eljöttek a székesfehér-
vári bányász- és kohászszervezet
tagjai is, akik bekapcsolódtak a
nyugdíjasok énekébe, majd szak-
könyveket ajándékoztak a

könyvtárnak a különleges alkalomból. Weisengruber Imre pol-
gármester elmondta: mindent megtesznek a könyvtár folyama-
tos fejlesztése érdekében, ami része annak a törekvésüknek,
hogy Kálozon tartsák a fiatalságot. Ezt követõen kihirdette a
hagyományosan minden évben megrendezésre kerülõ rajzpá-
lyázat eredményét, köszönetet mondva a szervezõknek. Az
óvodásoknál IV. lett Ferencz Dávid, III. Varga Brigitta, II.
Suplicz Dóra, I. Márkus Péter; az alsósoknál IV. Szecsõdi Kata,
III. Hraska Anna, II. Tímár Gergõ, I. Bartos Dóra; a
felsõsöknél III. Pálinkás Gabriella, II. Köõ József, I. Somogyi
Ivett.
Az egybegyûltek végül megtekinthették a rajzpályázatra ké-
szült alkotásokat, valamint a Kunoss Endre emlékére összeállí-
tott kis kiállítást. Az est versolvasással folytatódott.

Hargitai Kiss Virág

SZÜLETETT
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József Attila-est Sárbogárdon
József Attila szelleme elevenedett meg
elõttünk Simon Aladár színész, elõadó-
mûvész tolmácsolásában kedden, a Ma-
darász József Városi Könyvtárban. A köl-
tõóriás levelei, örökérvényû versei egy
csokorba gyûjtve, az elõadó révén végig-
vezettek minket József Attila életén, be-
tekintést nyerhettünk legbensõbb lelki
rejtelmeibe, az õt körülvevõ világba, átél-
hettük azt a csodát, ahogy a poéta szavak-
ba öntötte kimondhatatlannak tûnõ ér-
zéseinket, érzelmeinket. Az est végén
nem volt könnyû felocsúdni a versek ha-
tása alól. Valaki ezt mondta a folyosón: jó
volt megfürdetni a lelkünket a költemé-
nyekben. És jó volt levenni a polcról ott-
hon újra a József Attila-kötetet, és fölla-
pozni többek között azt a verstöredéket,
amit Szabó Istvánné Edit néni ajánlott a
figyelmembe:

(Én költõ vagyok…)
Én költõ vagyok, de nem kell dicsõség,
ne ünnepelje bennem senki hõsét,
ily ünneplést én Istenemre hagyok.
Õ az, hogy nincs nagy, kinél nincs nagyobb.
Versem azé, ki szívem versbe kérte
és nékem elég a barátság érte.

(József Attila)

Hargitai Kiss Virág

NORBIKA MEGÉRKEZETT
Kocsis Norbert gyógyulásáért sokan iz-
gultak nemcsak községünkben, hanem
az egész országban. A médiák segítségé-
vel nyomon követhettük a komoly orvosi
beavatkozás lépéseit. Az orvostudomány
számára is visszaigazolást jelentett a kis-
fiú csontvelõ-átültetési mûtétjének fo-
lyamata a tudományos fejlõdésrõl. A ki-
váló kis donorért, Lalikáért szintén ag-
gódtunk. A két testvér végig hõsiesen,
„férfiasan” helytállt. Érezték, gondola-
taikkal felfogták, hogy erõsnek kell len-
niük, hiszen Norbika egészségének a
visszanyerése a cél.
A család minden tagja szintén ezért a cé-
lért tevékenykedett. Márti, az édesanya,
egyfolytában beteg kisfia mellett látta el
anyai teendõit. Bátorította Norbikát a
kezelések idején, pontosan betartotta az
orvosok utasításait. Közben férjétõl ér-
deklõdött a két kisebb gyermekérõl, akik
nehezen értették meg, miért nincs velük
az édesanyjuk. Ünnepnek érezte, ha lát-
hatta õket. Március 20-án, egy hónappal
az átültetés után érkeztek haza.
Végre elérkezett az a nap, amikor a ve-
szélyes beavatkozás után Dégen üdvözöl-
hettem õket.
A fáradt, de boldog édesanyától érdek-
lõdtem az eseményekrõl:
— Hogyan történt az átültetés?
— Vénásan, perifériásan oldották meg.
Gép segítségével vették le a csontvelõbõl
kihajtott õssejteket. A gép kiválogatta
ezeket, majd Lalika vérének maradék
összetevõit visszaadták a kisfiú másik

karjába. Kb. 3 óráig tartott a beavatko-
zás. Utána a kis donor fiam evett, ivott.
Aznap haza is jöhetett. Nem jelentett
számára különösebb megterhelést ez az
egész.
— Mi történt azután, hogy Lalika egész-
séges csontvelõjébõl az õssejteket kivon-
ták?
— Tasakban átvitték az õssejteket egy
másik laboratóriumba. Ott egy gép meg-
számolta az õssejtmennyiséget a Norbi
súlyának megfelelõen. Ezután kapott
Norbikám kilökõdésgátló és túlérzé-
kenység elleni védelmet. Nem altatták, az
átültetés olyan volt számára, mintha vér-
átömlesztést kapott volna. Infúzióként
áramlottak szervezetébe az õssejtek. Kb.:
3/4 óra alatt csepegett be a megfelelõ
mennyiségû õssejt. Õ ezalatt békésen
aludt.
— Hogyan érezte magát kisfiad az átültetés
utáni elsõ napon?
— Jól aludt, minden rendben volt. Gyor-
san eltelt az elsõ éjszaka.
— Úgy tudom, hogy steril szobába került.
— Igen. Viselni kellett különbözõ védõ-
felszerelést. Három hétig tartózkodott
ott. Azután került át a félig steril szobába.
— Hogyan teltek a napok ebben a helyzet-
ben?
— Sokat játszottam, beszélgettem vele.
Legóztunk, tévéztünk, rögtönzött játé-
kokkal töltöttük el az idõt.
— Úgy tudom, derekasan viselkedett végig
a kisfiad. Soha nem hagyta el magát?

— Egyszer igen. Nem evett, szomorko-
dott. Akkor tanácsot kértem az egyik
doktornõtõl. Azt javasolta, hogy keres-
sünk egy olyan célt, amit nagyon szeretne
Norbi, és beszélgessek vele arról.
— Azt tudom, hogy a kisfiad szereti az álla-
tokat.
— Igen, ezzel kapcsolatosan alakult ki a
cél. Azt mondta, hogyha meggyógyul,
szeretne egy saját lovat. Megígértem ne-
ki, s attól kezdve jobban evett és jókedvû
lett. Azt is javasoltam neki, hogy vezessen
naplót a kórházban eltöltött idõszakról.
— Hogyan érzitek magatokat itthon?
— Steril szobában kell még eltöltenie 60
napot. A családtagok maszkban, ruha-
kesztyûben járhatnak be hozzá. Számító-
gépezik, üvegfestéssel dekorálta a fürdõ-
szobát. Jó a kézügyessége. Fontos számá-
ra a dicséret. Szereti, ha a tevékenységei-
ért megdicsérem. Napi 10 percre jöhet ki
a steril szobából. Ez az idõ fokozatosan
emelhetõ. Hetente kétszer járunk Buda-
pestre kontrollra. Az itthoni környezet
nagyon jó hatással van rá. Úgy érzem,
gyorsítja a gyógyulását.
— Köszönöm a friss tájékoztatást. Kívánok
nektek férjeddel és a családoddal további
erõt, kitartást és türelmet! A nehezén túl
vagytok, és úgyis tudjátok, hogy nagyon sok
ember és gyermek várja Norbika teljes
gyógyulását!
Köszönöm a beszélgetést!

Lázár Melinda

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



Bogárd és Vidéke 2006. április 13. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 9

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete 2006. április 14-én (pénteken),
9.00 órakor ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszter-
me, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend

1. Beszámoló a hivatásos önkormányzati tûz-
oltóság munkájáról, személyi és tárgyi feltét-
eleirõl.
2. Beszámoló a városi bölcsõde tevékenysé-
gérõl, a személyi és tárgyi feltételeirõl.
3. Beszámoló az önkormányzat és intézmé-
nyei 2005. évi költségvetésének végrehajtá-
sáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.
4. Önhibáján kívüli hátrányos helyzetben lévõ
helyi önkormányzatok támogatása.
5. A képviselõ-testület és szervei szervezeti
és mûködési szabályzatáról szóló 14/1999.
IV. 30. Ktr. számú rendelet módosítása.
6. Elõirányzat-módosítási javaslat.
7. HETI 2002 Kft. járatfenntartási támogatási
kérelme.
8. HETI 2002 Kft. közterület-használati díj mó-
dosítási kérelme.
9. Gyermekjóléti társulási megállapodás mó-
dosítása.
10. Pályázati kiírás a Madarász József Városi
Könyvtár vezetõi állására.
11. Pályázati kiírás a Sárszentmiklósi Általá-
nos Mûvelõdési Központ vezetõi állására.
12. Eszközfejlesztési pályázathoz önrész biz-
tosításának kérelme.
13. Pályázat kiírása táborozások, kirándulá-
sok támogatására.

14. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat
tervezett programjai és költségvetése.
15. A sárbogárdi 1240 hrsz-ú ingatlanra hasz-
nosítási kérelem.
16. A sárbogárdi 0225/55-56-57 és 0225/58
hrsz-ú területeken végighúzódó csapadék-
víz-elvezetõ árok megvételre való felajánlása.
17. Részvényeladás.
18. Sárbogárdi felhagyott kommunális hulla-
déklerakó kármentesítési folyamata.
19. Sportpályázatokról döntés.
20. Címzett támogatási koncepció.
21. Az éves közbeszerzési terv módosítása.
22. Ajánlattételi felhívás Sárbogárd város út-
jainak burkolat-felújítására.
23. Ajánlattételi felhívás fejlesztési hitel fel-
vételére.
24. Útfelújítási javaslat.
25. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.
26. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
27. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés

1. Az „Év rendõre” kitüntetés 2006. évi ado-
mányozása.
2. Az „Év tûzoltója” kitüntetés 2006. évi ado-
mányozása.
3. Lakásbérlettel kapcsolatos csere.
4. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
5. Fellebbezések.
6. Bejelentések.

Juhász János polgármester

FELHÍVÁS
Az Országos Alapellátási Intézet, az
ÁNTSZ Fejér megyei és Sárbogárd
Városi Intézete szervezésében és
szakmai segítségével az EGIS Gyógy-
szergyár Rt. anyagi támogatásával és
közremûködésével

2006. április 10. és 27. között
települési egészség-

és szûrõnapot tartunk.

Program
Vérnyomás, vércukor, koleszterinmé-
rés, BMI-számítás, magasság, súly,
haskörfogat megállapítás, szív- és ér-
rendszeri rizikóbecslés, életmód-ta-
nácsadás. Minden résztvevõ egészség-
füzetet kap. A taj-kártyát mindenki
hozza magával! A rendezvényen való
részvétel és az orvosi vizsgálat ingye-
nes!

Egészség- és szûrõnapok térségi
programjának ideje

Igar—Vám: április 10.;
Nagylók: április 11., délelõtt;
Hantos: április 11., délután;
Alap: április 12.;
Alsószentiván: április 13., délelõtt;
Cece: április 13. délután, április 14.;
Vajta: április 18.;
Sáregres: április 19.;
Mezõszilas: április 20-21., délelõtt;
Pusztaegres: április 24.;
Sárszentmiklós: április 25.;
Töbörzsök: április 26.
Sárbogárd, József Attila
Mûvelõdési Központ: április 27.

Mindenkit szeretettel várunk!

FALUGAZDÁSZ HIRDETMÉNY
Megjelentek a 2006. évi uniós területalapú támogatásokat és
az azt kiegészítõ nemzeti támogatásokat szabályozó FVM
rendeletek.

A jogszabályok értelmében a területalapú támogatásokat áp-
rilis 15-tõl május 15-ig lehet benyújtani. Az elõre kitöltött
támogatási kérelmeket az ügyfelek április 12-étõl személye-
sen vehetik át a falugazdászoktól. A falugazdászok segítenek
a kérelmek kitöltésében, a parcellák beazonosításában és biz-
tosítják az ügyfelek részére a szükséges nyomtatványokat.
Azok az ügyfelek, akik új igénylõként nem rendelkeznek elõre
kitöltött támogatási kérelemmel, biankó (üres) támogatási
kérelmet vehetnek át a falugazdászoktól. A kitöltött támoga-
tási kérelmeket — átvételi elismervény mellett — a falugazdá-
szoknál lehet leadni. A falugazdászok a támogatási kérelme-
ket a formai ellenõrzés után az MVH megyei kirendeltségére
továbbítják. A támogatással kapcsolatban lényeges változás,
hogy az egyedi blokktérképek azonosítói az idei évben meg-
változtak. Kérjük a termelõket, hogy a kérelmek kitöltésénél
ezt fokozottan vegyék figyelembe. Új egyedi blokktérképek
igénylése esetén a falugazdászok segítenek a blokkok beazo-
nosításában, a G0 15T térképigénylõ adatlap kitöltésében,
majd a kitöltött adatlapot továbbítják az MVH részére. Az

adatlap alapján az MVH elõállítja a térképet, amit a falugaz-
dász személyesen juttat vissza az ügyfelekhez. Az idei évben
csak komplett, hiánytalan támogatási kérelmet lehet az
MVH-hoz benyújtani, ami azt jelenti, hogy az esetlegesen
hiányzó térképeket minél hamarabb célszerû beszerezni a
fent ismertetett módon.
A területalapú támogatásnál az uniós és a nemzeti kiegészítõ
támogatás igénylése egyszerre, ugyanazon a nyomtatványon
történik. A nemzeti kiegészítõ támogatások keretében a terü-
letalapú támogatáson kívül hízott bikatartás, tejtermelés,
anyatehéntartás, extenzifikációs szarvasmarhatartás, anya-
juhtartás, kedvezõtlen adottságú területen történõ anyajuh-
tartás, dohánytermesztés, héjas gyümölcsûek termesztésének,
és az energetikai célból termesztett egyes növényfajták támo-
gatására van lehetõség. A támogatások részletes feltételeirõl
és a kérelmek benyújtási határidejérõl a falugazdászok adnak
részletes felvilágosítást.
A területalapú támogatások igénylése mellett jelenleg az
anyajuhtartás támogatásának az igénylése is aktuális május
8-ig, illetve folyamatosan lehetséges a hízott bikatartás támo-
gatásának igénylése december 31-ig.

Falugazdász
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Déli-csoport
eredményei

Besnyõ—Perkáta 1-4 (0-2)

Vezette: Teuschler. Gólszerzõ: Antal, il-
letve Tomor, Poszkoli, Õsi, Bogó. Kiállít-
va: Nagy, illetve Völcsei.

Nagylók-Hantos—Rácalmás
0-7 (0-4)

Vezette: Fésû P. Gólszerzõ. Munkácsi
(4), Preisler, Palotai, Horváth.

Vajta—Alap 3-3 (2-1)

Vezette: Szabó. Gólszerzõ: Polvák S., Si-
mon, Polyák Z., illetve Mosbauer, Bauer,
Meggyesi.

Cece—Nagyvenyim 2-0 (0-0)

Vezette: Tóth. Gólszerzõ. Molnár,
Klazer. Kiállítva: Varga (Nagyvenyim)

Dég—Sáregres 1-2 (0-1)

Vezette: Pfeffer. Gólszerzõ: Horváth, il-
letve Sülyi J., Lepsényi. Kiállítva: Sülyi S.
(Sáregres).

Cikola—Sárszentágota 1-2 (1-0)

Vezette: Spingár. Gólszerzõ: Kulacs, il-
letve Arany, Tóth.

Sárbogárd—Kisláng 0-3 (0-1)
Sárbogárd, 200 nézõ. Vezette: Nagy
László. Sárbogárd: Mondovics, Csuti,
Szabó K., Szabó J., Ilyés, (Szabó A.), Ka-
pusi, Tomán, (Budai), Bognár, Huszár,
Csendes, Somogyvári (Kõvágó), Kisláng,
Kiss, Varga, Ányos, Fekete (Miszkuly),
Maszlag, Balogh, Rehák, Sipos (Bekõ),
Prágai Cs., Prágai Z. (Németh), Zimmer-
mann.

Az elsõ helyzet a hazaiak elõtt adódott a
4. percben. Csendes beadását Huszár a
kapusba lõtte. A 6. percben Maszlag lö-
vését Mondovics bravúrral ütötte szög-
letre. A 12. percben Juhász távoli lövését
védte Kiss. A 14. percben Maszlag beadá-
sát Zimmermann fejelte kapura, a hazai-
ak kapusa védte a fejest. A 16. percben is-
mét Zimmermann veszélyeztetett,
Mondovics bravúrral védte a lövést. A 20.
percben Prágai Cs. közeli lövése kapu fö-
lé szállt. A 23. percben hazai szabadrú-
gás, Bognár lövése elkerülte a kaput. A
30. percben Csendes húzott el a bal olda-
lon, beadását Somogyvári a kapus kezébe
fejelte. A 33. percben Maszlag lövését a
hazai kapus kiütötte, a védõink késleked-
tek a felszabadítással. Zimmermann ér-
kezett és a hálóba lõtt, 0-1.

A II. félidõ is vendéghelyzettel kezdõ-
dött, Sipos szögletét Rehák fejelte kapu-
ra, a hazai kapus ezt a fejest is védte. Az
53. percben Kapusi lövése kapu mellé
szállt. A 62. percben Kapusi szabadrúgá-

sát Bognár fejelte kapu mellé. A 70. perc-
ben Balogh 20 m-es szabadrúgását védte
Mondovics. A 75. percben Prágai Cs. be-
adását Prágai Z. lõtte a hálóba, 0-2. A 79.
percben Kõvágó került gólhelyzetbe, lö-
vése kapu fölé szállt. A 87. percben szépí-
tési lehetõség, Bognár közeli fejese a fel-
sõ kapufán csattant. A 87. percben Bekõ
szabadrúgását Zimmermann lõtte a há-
lóba, 0-3. A még veretlen és a tabella elsõ
helyén álló Kisláng ellen csapatunk dere-
kasan helytállt.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Kisláng 5-2 (1-2)

Vezette: Kárász István. Az ellenfél az I.
félidõben már 2-0-ra vezetett, innen for-
dított a lelkesen küzdõ hazai csapat és
magabiztos gyõzelmet aratott. Ezen a
mérkõzésen tért vissza az õszi térdsérülé-
se és mûtétje után Szabó Zoltán, aki gól-
lal mutatkozott be. Ez a gyõzelem a 7.
helyre hozta fel a csapatunkat. Góllövõk:
Lelkes (öngól), Huszár, Csepregi, Szabó
Z., Szabó J.
Április 15-én, szombaton ifjúsági és fel-
nõtt csapatunk 15.00 és 17.00 órakor
Sárszentmihályon játszik Jenõ csapatával
bajnoki mérkõzést. Indulás 13.00 órakor
a sportpályáról.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

Tabella
(Femol-csoport)

1. Kisláng 18 15 3 - 62-12 48
2. Sárosd 18 15 2 1 95-22 47
3. Pálhalma 18 13 3 2 70-25 42
4. Jenõ 18 13 2 3 70-20 41
5. Seregélyes 18 13 1 4 83-26 40
6. Szabadbattyán 18 10 2 6 50-43 32
7. LMSK 18 7 7 4 53-32 28
8. Lajoskomárom 18 8 3 7 47-46 27
9. Káloz 18 7 3 8 27-41 24
10. Mezõszilas 18 7 2 9 48-52 23
11. Sárbogárd 18 6 2 10 40-52 20
12. Füle 18 3 2 13 31-84 11
13. Beloiannisz 18 2 2 14 27-74 8
14. Mezõfalva 18 2 2 14 18-65 8
15. Elõszállás 18 1 4 13 15-67 7
16. Kulcs 18 1 2 15 18-96 5

Tabella (Déli-csoport)
1. Cece 14 12 2 - 57-13 38
2. Zichyújfalu 14 8 5 1 39-16 29
3. Dég 15 9 1 5 46-18 27
4. Nagyvenyim 15 8 3 4 40-21 27
5. Alap 15 7 5 3 35-35 26
6. Cikola 15 6 3 6 31-26 21
7. Vajta 15 6 1 8 39-30 19
8. Besnyõ 15 6 1 8 28-45 19
9. Rácalmás 14 5 1 8 33-35 16
10. Nagylók-Hantos 15 3 3 9 22-51 12
11. Sáregres 14 5 - 9 19-33 11
12. Perkáta 13 4 2 7 18-36 11
13. Sárszentágota 14 1 1 12 13-61 1

A Dégtõl 1, a Sáregrestõl 4, a Perkátától és a
Sárszentágotától 3-3 büntetõpont levonva.

Femol ’97-csoport eredményei
Füle—Szabadbattyán 0-3 (0-2)

80 nézõ, vezette: Kékesi. Gólszerzõ:
Gurdon, Szemán, Patkós. Ifjúsági mér-
kõzés: 2-3.

Pálhalma—Beloiannisz 3-2 (1-1)

150 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Szabó (2), Reichardt, illetve Szevaszto-
pulosz P. Ifjúsági mérkõzés: 15-0.

Lajoskomárom—Kulcs 4-1 (2-0)

150 nézõ, vezette: Bányai. Gólszerzõ:
Csulik (2), Szabó, Kervarics, illetve Kár-
mán. Ifjúsági mérkõzés: 1-1.

LMSK—Mezõszilas 1-0 (1-0)

100 nézõ, vezette: Závotka. Gólszerzõ:
Szûcs. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

Mezõfalva—Seregélyes 1-2 (1-1)

100 nézõ, vezette: Tömör Cs. (2). Ifjúsági
mérkõzés: 2-2.

Sárosd—Káloz 5-1 (3-0)

300 nézõ, vezette: Szabó. Gólszerzõ:
Strommer, Horváth, Barics, Masinka,
Kovács, illetve Kovács. Ifjúsági mérkõ-
zés. 4-0.

Sárbogárd—Kisláng 0-3 (0-1)

200 nézõ, vezette: Nagy. Gólszerzõ: Zim-
mermann (2), Prágai. Ifjúsági mérkõzés:
5-2.

Jenõ—Elõszállás 4-1 (3-0)

120 nézõ, vezette: Becséri. Gólszerzõ:
Halenár (2), Czövek, Fodor, illetve Bara-
bás. Ifjúsági mérkõzés: 8-1.

PONTOSÍTÁS
Múlt heti számunkban a Díjesõ címû
cikkben a latin táncosok csapatának
egyik tagja nem Sütõ Éva, hanem Hor-
váth Mónika volt. Ezúton neki is gra-
tulálunk!

Szerkesztõség

Hûtõ-, fagyasztó-, klímaberendezések,
hagyományos és automata mosógépek,

centrifugák, mikrohullámú sütõk, elektromos
kézi szerszámok SZAKSZERÛ JAVÍTÁSA

garanciában és fizetõben is!
Baracskai Szerviz — Lakás: Sárbogárd,
Asztalos u. 2/b.; szerviz a Radnóti u. felõl.

Telefon: 06 (20) 9232 508,
fax: 06 (25) 460 536
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Adony—Sárszentmiklós 2-1 (1-0)
Adony, 300 nézõ, vezette: Ihász.
Adony: Kocsis, Nebucz, Asztalos, Auer,
Szabó B., Lelkes P. (Köller, Csorba P.,
Hegedûs), Huszák, Csorba T., Müller,
Lelkes M.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka, Papp
A., Csanaki, Palotás, Bodó (Bakos, Tóth,
Tórizs), Markovics, Salga (Deák), Sala-
mon, Szabó.
A gyõzelem reményében ment csapatunk
Adonyba, bár mindenki tudta, hogy mind
a rövid és a rossz talajú pályával, mind a
dunaújvárosi játékvezetõkkel számol-
nunk kell.
Csapatunk — mint már lassan megszo-
kott — már az elsõ percekben eldönthet-
te volna a találkozót, de helyzeteink ki-
maradtak, majd kényelmesre vettük a já-
tékot, nem volt érezhetõ az átütõ erõ csa-
patunkban, bár ez igaz volt az ellenfél
csapatára is.
A 39. perc eseménye még most is talány
számomra, de ezzel nem csak én vagyok
egyedül, mert még a helyi szurkolók sem
értették, miért adott büntetõt az egyéb-
ként végig határozatlan játékvezetõ. Ek-
kor Csorba T. lépett ki Papp A. gyerme-
teg hibája után, õt szabályosan szerelte
Szarka, mely után a labda Csorbáról el-
hagyta az alapvonalat. A játékvezetõ ki-
rúgást ítélt, a csapatunk elindult az
adonyi kapu felé, majd a partjelzõ zászló
jelzésére a játékvezetõ kiment az oldal-
vonalhoz, ahol rövid megbeszélés után a
büntetõpontra mutatott. A 11-est Lelkes
magabiztosan lõtte a hálóba, 1-0. Ebben

a játékrészben említésre méltó esemény
már nem történt, és a vendégszurkolók
mindegyike érezte, hogy nem igazán
megy a játék csapatunknak, de ez a
mérkõzés még meghozható.
Ez a tudat egészen az 51. percig megma-
radt, amikor Papp Z. egy biztosnak tûnõ
labdát leszedés helyett öklözni próbált,
mely igen gyengére sikerült és a kaputól 8
méterre álló Szabó B. elé került, aki azt a
hálóba fejelte, 0-2.
Az 57.percben Tórizs beállása után nagy-
szerû ütemben húzott el a bal oldalon,
majdnem az alapvonalról középre adott,
ahol a kaputól 5 méterre érkezõ Szabó
nem hibázott, 2-1. Ezután kapuja elé sze-
geztük a hazai csapatot, de támadásaink
erõtlenek voltak, így további gólt már
nem tudtunk szerezni és vereséggel tá-
voztunk.
Ami számomra szembetûnõ volt az egész
mérkõzés alatt, hogy nem hoztuk azt a
formát, amit tudunk, mert teljesen átvet-
tük az ellenfél stílusát (rúgd elõre, fuss
utána), ami nekünk nem igazán fekszik.
Nem volt a mérkõzésnek egyetlen perió-
dusa sem, amikor azt játszottuk volna,
amit tudunk. Szinte mindenki mélyen a
tudása alatt teljesített, ami ezen a napon
különösen igaznak tûnt a védelmünkre.
Hiányzott az egyéni vállalkozó szellem,
szemmel láthatóan mindenki igyekezett
a labdától szabadulni. Talán akkor élén-
kült meg a játékunk, amikor Tórizs Attila
feljött.

Horváth Csaba edzõ: A megítélt büntetõ
nagyban befolyásolta a mérkõzés kime-
netelét. A múlt heti játékunkhoz képest
messze elmaradtunk, amiben nagymér-
tékben közrejátszott a rossz talajú pálya
és az ellenfél kellemetlen stílusa. Mindet-
tõl függetlenül a döntetlen reálisabb
eredmény lett volna.
Jók: Papp A., Salamon.

Ifjúsági mérkõzés:
Adony—Sárszentmiklós 2-2 (1-1)

Góllövõ: Bartók Z. (2).
Barsi Gábor edzõ: Az egész mérkõzésen
a mi akaratunk érvényesült, de helyzete-
inket kihagytuk.
Két szöglet után gólt kaptunk, melyek
mindegyike elkerülhetõ lett volna. Köze-
lebb álltunk a gyõzelemhez, mely épülõ
csapatunkat dicséri.
Jók: Bartók Z., Zámbó, Szilágyi.

Szabó Béla

Asztalitenisz—hírek

Menetel a SAK csapata
a megyei elsõ osztályban

Az elmúlt héten, csütörtökön Szabad-
battyán csapata volt az ellenfél, az a csa-
pat, amelyik az õsszel meg tudta verni a
sárbogárdiakat és jelenleg is a második
helyen áll. De el lehet mondani, hogy ez a
csütörtöki nap nem a szabadbattyániak
napja volt, mert a sárbogárdiaknak sike-
rült visszavágni az õszi vereségért.
Szokás szerint a párosok mérkõzésével
kezdõdött a verseny, de nem a szokásos
eredménnyel, mert a Lovász L.—Dörög-
di G. páros sima vereséget szenvedett.
Szerencsére a két Papp simán nyerte a
páros meccset.
Az egyéni mérkõzések azonban már job-
ban alakultak, mert Lovász Lajos négy
gyõzelemmel, a többiek, Dörögdi G.,
Papp L. és ifj. Papp L. két-két gyõzelem-
mel járultak hozzá a 11-7-es sárbogárdi
gyõzelemhez.

Ezzel továbbra is veretlen a sárbogárdi
csapat a tavaszi fordulóban és 25 ponttal
áll az elsõ helyen.
A következõ mérkõzésre szintén itthon
kerül sor április 21-én, pénteken a Szondi
III csapata lesz az ellenfél. Minden ér-
deklõdõt vár a mérkõzésre a

SAK vezetõsége

Roma sportnap
2006

Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni a sárbogárdi Roma sportnap 2006 tá-
mogatóinak: dr. Szabadkai Tamásnak, a
nap fõvédnökének, Ferencz Kornélnak,
Fodor János vállalkozónak, a Sáfrány
pékségnek, Szénássy Ferencnének (Irka
papírbolt), Molnár Zoltánnak (zöld-
ség—gyümölcsbolt), Szarka Balázsnak
(OMV benzinkút), Horváth Istvánnak, a
Légió 2000 Bt.-nek, valamint Barabás Jó-
zsefnek, a Sárbogárdi Sportegyesület el-
nökének, aki a pályát biztosította a
meccsek lebonyolításához. Köszönet a
két kiváló szakácsnak, id. Rigó Józsefnek
és Berta Jánosnak is.

A szervezõk és Lakatos Gyõzõ

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Martonvásár 18 15 1 2 52-13 46
2. Aba-Sárvíz 18 13 - 5 52-20 39
3. Velence 18 12 2 4 45-24 38
4. Sárszentmiklós 18 10 3 5 30-20 33
5. Etyek 18 10 2 6 41-19 32
6. Kisapostag 18 8 3 7 37-38 27
7. Csór 18 7 5 6 30-27 26
8. Polgárdi 18 7 4 7 42-33 25
9. Adony 18 7 3 8 42-41 24
10. Iváncsa 18 6 3 9 28-35 21
11. Baracs 18 6 3 9 21-31 21
12. Alba Regia 18 6 3 9 29-40 21
13. Bicske 18 5 5 8 24-27 20
14. Szabadegyháza 18 6 1 11 23-51 19
15. Kápolnásnyék 18 3 3 12 29-70 12
16. Pusztaszabolcs 18 1 3 14 15-51 6
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TANÍTÁS

A megtört szív és a húsvét
A modern orvostudomány egyik új keletû fogalma: „Broken
Heart Syndrome”, ami ennyit tesz: A megtört szív kórképe.
Ha hibát követünk el, ha csalódunk, ha megbántanak bennün-
ket, vagy elhunyt szerettünket gyászoljuk, akkor könnyen meg-
törik a szívünk. Ez azt jelenti, hogy érzelmileg nem tudjuk el-
hordozni nehéz helyzetünket, s ezért mélyen megkeseredünk.
Ilyenkor átéljük a magány nyomasztó terhét.
Jézus Krisztus azért jött, halt meg és támadt fel, hogy meggyó-
gyítsa a megtört szíveket. Az evangéliumi történetek mondják
el, hogy Õ ezt miként tette. Ragadjunk ki ezek közül egyet, Má-
ria Magdolna húsvéti gyógyulásának történetét.
Mária Magdolnából egykor hét ördögöt ûzött ki. Lelki-szellemi
egyensúlya teljesen megbillent, s a gonosz hatása alá került éle-
te. Jézus azonban erejével megérintette Máriát, s õ megszaba-
dult. A Mester nagypénteki halála azonban, mintha lenullázta
volna egész addigi történetét.
Szíve valóban megtört. Sírt és megraboltnak érezte magát. Jé-
zus elsõ csodája a feltámadás után egy pneumatikus kardiológi-
ai mûtét volt. A reménytelenségbõl gyógyult meg Mária. Egész-
séges szíve lett. Képes volt 11 elcsüggedt és aggódó férfi elé áll-
ni, s nekik az élet üzenetét elmondani.

Hogyan gyógyult meg Mária?
a., Szabad utat engedett szomorúságának, tehát merte kifejezni
fájdalmát. Nem szégyellte megélni ürességét és magányát.
b., Igényes volt. Nem elégedett meg az angyali látvánnyal. Nyil-
ván nem találkozott Õ sem mindennap mennyei lénnyel. Most
kettõt is megpillanthatott a sír bejáratánál. De Õ az Egyet, a
nagy Egyetlent kereste, élve vagy halva!
c., Ismerte Jézus hangját. A kertésznek vélt személy nevén szó-
lítja, s felismerte a Mestert. Az Emmausba igyekvõ két férfi Jé-
zus órás prédikációjából sem hallotta ki a Mester hangját. Má-
ria megtört szíve belsõ hallását nem rontotta meg. Tudta, hogy
Jézus áll elõtte.
d., Elfogadta a személyre szabott új korlátokat és a feladatot.
Jézust már nem érintheti meg. Ezt Tamás még megteheti, de õ
nem. Nincs vita, fellebbezés, hisztizés. Öröm van! Nagy-nagy
öröm! S ez az öröm mozgásba hozza az „oszlopokat”, Pétert és
Jánost is...
Sok a megtört szívû személy ma is. Ne add fel a gyógyulás lehe-
tõségét. Túl értékes vagy ahhoz, hogy mindenrõl lemondj! Ne a
megkeményedést válaszd! Ha Jézus rakja össze megtört szíve-
det, akkor az — mint ahogy ez az eltört edény összeragasztás-
ánál is történik — nagyobb lesz, mint valaha volt, s így több sze-
retet fér bele. S egyszer csak te is szívgyógyító leszel.

Tatai István lelkipásztor

(Forrás: Lámpás, 11. évfolyam 50. szám)

Dr. Fabó László emlékére
Egy Amerikában élõ igaz magyar ember adta vissza lelkét
Teremtõjének 2006 márciusában. A sárbogárdiak számára
nem ismeretlen az Õ neve. Jelentõs összeggel támogatta,
hogy visszakerülhessen az eredeti helyére, a Hõsök terére, az
I. és II. világháborús emlékmû, és kiépülhessen a Hõsök te-
rén a millenniumi emlékmû-együttes.
Dr. Fabó László l914-ben született Gömörfügén. Két iker-
testvérével — Gizellával és Gyulával — Miskolcon nõtt fel.
Nyolc évig a katolikus Fráter György Gimnáziumban tanult.
A gimnázium elvégzése után joghallgató volt a debreceni Ti-
sza István Egyetemen, ugyanitt szerezte meg a doktori címet
is.
1942-tõl 1945-ig katonatisztként az orosz fronton harcolt és
megkapta a Signum Laudis kitüntetést.
1945-ben angol fogolytáborban házasságot kötött Knausz
Erikával. Elsõ gyermekük váratlanul elhunyt. 1951-ben ér-
keztek San Franciscóba, ahol a házaspárnak öt leánygyerme-
ke született, késõbbiekben négy unokával is megáldotta õket
az Isten.
Dr. Fabó László kezdettõl fogva az amerikai magyar kulturá-
lis élet aktív részvevõje volt. Negyven éven keresztül a Ma-
gyar Harcosok Bajtársi Közössége vezetõjeként szervezte a
magyar mozifilmek vetítését. Közben több magyarnyelvû
könyv és újság kiadójaként és terjesztõjeként is tevékenyke-
dett.
Számtalan magyar honfitársának segített az új amerikai élet-
formába való beilleszkedéshez. Az utóbbi években nagy sze-
retettel és lelkesedéssel támogatta Csíkszeredában a mold-
vai csángó magyar diákok oktatását.
Dr. Fabó László egész életén keresztül fáradhatatlan igyeke-
zettel dolgozott az anyaországban és a nagyvilágban szétszó-
ródott magyarság érdekében.
Temetése 2006. március 25-én, Portola Valley-ben, Kalifor-
niában volt.
Ezúton búcsúzik tõle a Városszépítõ és Hagyományõrzõ
Egyesület és minden sárbogárdi, akik ismerték és szerették
Õt.

Nyugodjék békében!

„Íme napok jönnek, azt mondja az Úr Isten,
és éhséget bocsátok e földre: nem kenyér után való
éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem
az Úr beszédének hallgatása után.”

(Ámos próféta könyve 8,11.)

Meghívó Isten országába
Április 16-án, húsvét hétfõn,

15 órakor istentiszteleti alkalom
a József Attila Mûvelõdési Házban,

Sárbogárdon.
„Íme az ajtó elõtt állok és zörgetek.”

Meghívó hangversenyre
Április 20-án, csütörtökön hangverseny-látogatást

szervezünk a Mûvészetek Palotájába,
ahol Mozart- és Bartók-est lesz.

Érdeklõdni a 06 (25) 460 244-es telefonon lehet.
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15-én, szombaton, 19 órakor:

Tibor vagyok,
de hódítani akarok

Színes magyar vígjáték

A történet az évzárón kezdõdik. Ti-
bor, két barátjával, a komputer szobá-
ban éppen Lady Sandra weboldalán
nézi, ahogyan a nõ lassan vetkõzik, mi-
közben arról folyik a szó, ki miképp
fogja a nyáron elveszíteni a szüzessé-
gét. Az élvezeteknek véget vet az isko-
larádió, amibõl Tibor megtudja, hogy
megbukott „töribõl”. Lõttek a horvát-
országi nyaralásnak, bulizásnak a ha-
verokkal, irány... a füredi Flamingó
hotel, a „vállalati üdülõ”... A hely ki-
csit lepukkant, csupa ismerõs arc, nul-
la kaland. A feladat: felkészülni a pót-
vizsgára.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Reményik Sándor: Templomok

„Én csak kis fatornyú templom vagyok,
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenõ.
A szellemóriások fénye rám ragyog,
De szikra szunnyad bennem is: Erõ.”

Mûsor: 1. Jeremiah Clane: Trombita fanfár, 2. Reményik Sándor: Templomok, 3.
Chedeville: Gige, 4. Pünkösdi népdalcsokor, 5. Palóc karikázók, 6. Clementi:
C-dúr szonatina I. tétel, 7. Gárdonyi Z.: „Mely igen jó az Úristent dicsérni — nép-
ének, 8. Mozart: Alleluja, 9. Schumann: Korál, 10. Dsida Jenõ: Templomablak, 11.
O. Fischer: Ave Maria, 12. Exupery: Fohász, 13. Tavaszi szél vizet áraszt, 14. J.
Pachelbel: Mind jó mit Isten tészen — protestáns korálelõjáték, 15. Louis Ferrari:
Soir de Paris, 16. A szeretet himnusza.

TAVASZI
HANGVERSENYRE

várjuk szeretettel 2006. április 22-én, 16.30 órakor
a sárszentmiklósi evangélikus templomba.

Szerepelnek: a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara,
a Zeneiskola hangszeres szólistái.

Vezényel: Horváth Ferencné. Közremûködik: Jákob Zoltán (orgona).

Belépõdíj: tetszés szerint.

A hangverseny bevételével a sárszentmiklósi evangélikus templom
felújítását támogatjuk!

A költészet napja
Sárkeresztúron

Megzenésített versekkel, szavalatokkal,
népmesékkel emlékeztek nemzeti illetve
megyei és helyi kötõdésû költõinkre Sár-
keresztúron kedden délután, a mûvelõ-
dési ház színháztermében. Gyerekek és
felnõttek egyaránt készültek erre a ben-
sõséges alkalomra, a legifjabb szavaló egy
óvodás kislány volt. Stílusosan egy József
Attila-összeállítással nyitották meg az
eseményt az iskola diákjai. Kiváló elõ-
adásokat láthattunk a Sárvíz Kistérség
versmondó és népmesemondó versenyén

illetve a nyugdíjas Ki mit tud?-on ered-
ményesen szereplõktõl, valamint a Szil-
ágyi Sándor református lelkész vezette
énekkartól.
Mint ahogy azt Kovács Györgyné beveze-
tõjében elmondta: jó érzés, hogy vannak
értékek, mint a költészet, amik a mai vi-
lágban is élnek még — jó lenne, ha a ne-
gatív dolgok helyett inkább ezek kerülné-
nek elõtérbe.

Hargitai Kiss Virág

AKCIÓ!
TOMI color 4,5 kg 1.300,-

BEAUTIMATIC parfümök 350,-
JAR mosogató 1 literes 270,-

CREPTO 8 tekercses 230,-
papírzsebkendõ 100 db-os 55,-

BIOPON takarékos 3 kg 800,-

DISZKONT
Sárbogárd, Ady E. út 123.

5 ÉVES5 ÉVES
a sárbogárdia sárbogárdi
SZÕNYEGÜZLETSZÕNYEGÜZLET
Akciós szõnyegpadló, tapéta
és PVC-padló vásárolható

5-15% engedménnyel.
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.,

a Gréta bútor udvarában.
Nyitva: naponta 9-12-ig, 13-18-ig,

szombat: 8-12-ig. Tel.: 06 (25) 463 587.

Gyakorlattal rendelkezõ

traktorost keresek

idõszakos munkára Pusztaegresre.

Telefon: 06 (30) 290 1130
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Marhahústekercs hagymamártással

Hozzávalók 4 személyre: 4 szelet (egyenként 180 g) marhahús, só, bors, 1
evõkanál mustár, 8 db csemegeuborka, 8 szelet füstölt szalonna, 1
evõkanál liszt, 2 evõkanál fõzõvaj, 500 ml húsleves, 1 evõkanál para-
dicsompüré, 1 evõkanál pirospaprika, 300-300 g sárgarépa és mogyo-
róhagyma, 2 evõkanál hideg vaj.

Elkészítés: a húst alaposan leöblítjük, majd felitatjuk róla a nedves-
séget és kissé laposra verjük, fûszerezzük és megkenjük mustárral.
Az uborkát hosszában szeletekre vágva a szalonnával együtt a húsra
fektetjük. A húst feltekerjük és megtûzzük. Liszttel megszórjuk és
forró zsiradékban pirosra sütjük. Aláöntjük a levest, a pecsenyelét,
feloldjuk és belekeverjük a paradicsompürét és a pirospaprikát. Fe-
dõ alatt kb. 75 percig pároljuk. A sárgarépát megmossuk és meghá-
mozzuk, a mogyoróhagymát megtisztítjuk és a répával együtt fer-
dén felszeleteljük. A párolási idõ vége elõtt 25 perccel a hús mellé
rakjuk. A roládot és a zöldséget kiszedjük a tepsibõl. A mártást át-
törjük és sûrûre fõzzük. Belekeverjük a darabokra vágott vajat, és
felmelegítjük benne a húst és a zöldséget. Krumplipürével tálaljuk.

Tavaszi saláta joghurtos öntettel

Hozzávalók 4 személyre: 1 fej saláta, 4 nagyobb csiperkegomba, 1 cso-
mag piros retek, 4 kemény tojás, 4 szem paradicsom, 15 dkg camembert,
15 dkg tejföl, 1 teáskanál csípõs mustár, cayenne-i bors, kevés citromlé,
só, bors, 3 evõkanál aprított metélõhagyma.

Elkészítés: a salátát megtisztítjuk, megmossuk, szárazra rázzuk és
falatnyi darabokra tépkedjük. A gombát és a retket megtisztítjuk és
szeletekre vágjuk. Megtisztítjuk és hosszában nyolcfelé vágjuk a ke-
mény tojást. A paradicsomot megmossuk, szárazra töröljük, és
négybe vágjuk. Az öntethez a sajtról levágjuk a héját, a puha részt
villával összetörve a tejfölbe keverjük. Mustárral, cayenne-i borssal,
citromlével, borssal és sóval fûszerezzük. A salátát, a retket, a gom-
bát és a paradicsomot tálba tesszük, meglocsoljuk a sajtos öntettel.
A tojással és a metélõhagymával díszítjük.

Különleges pávaszem
Hozzávalók a tésztához: 7 tojás, 12 dkg porcukor, 4 evõkanál kakaó, l
evõkanál liszt, 1 mokkáskanál szódabikarbóna. Krém: 25 porcukor, 25
dkg margarin, 1-1 tasak ananász- és málnaízû pudingpor. Díszítés: tor-
tabevonó csokoládé vagy málnakrém.

Elkészítés: a tésztához a tojássárgájákat a porcukorral habosra ke-
verjük, hozzáadjuk a kakaót, a lisztet, a szódabikarbónát, és lazán
beleforgatjuk a kemény habbá vert tojásfehérjét. Sütõpapírral bé-
lelt tepsiben megsütjük. A krémhez a margarint a porcukorral jól ki-
keverjük, majd a felébe az ananász-, a másik felébe a málnaízû pu-
dingport keverjük, hogy jó habos legyen. Az ananászkrémet egyen-
letesen elkenjük a piskóta belsõ felén, a málnakrémet középen egy
csíkban felhalmozzuk, s a tésztát, mint egy könyvet, összehajtjuk.
Tetejére olvasztott csoki vagy málnakrém kerül (ha krémet tettünk
rá, szórjuk be kókuszreszelékkel). Hûtõbe tesszük, hogy megder-
medjen.

KIT ÉRDEKEL?
Mielõtt hetente nekifeszülök az írásnak, behunyom a
szemem, s erõs koncentrációval igyekszem kitalálni,
hogy most, ebben a történelmi pillanatban mi az, amirõl
egy sárbogárdi írástudónak a nyilvánosság számára írnia
kell. Mert az írást nem szabad könnyen venni, ugyanis „a
szó elrepül, az írás megmarad”, ahogy a latinok mond-
ták. Néha eltalálom a témát, néha nyilván nem. Kötél-
tánc ez, olyan most a világ, könnyen csusszan ki olyasmi a
toll alól, amit az olvasók egyik fele bosszankodva, esetleg
káromkodva félredob, a másik fele pedig ujjongva újra
és újra átolvas.
Kínálkozik, mint téma, az idõjárás. Itt létre lehet hozni a
közmegegyezést: ha napokig esik az esõ, a jobboldal és a
baloldal egyaránt morcos. Ha viszont megjön az az ál-
dott tavaszi napsütés, párthovatartozástól függetlenül
örül a magyar. Lehetne írni a tavaszi munkákról: mife-
lénk a nép ilyenkor ásóra, kapára kap, buzgón gereblyél
a kertben, ábrándjaiban már szedi is az érett paradicso-
mot, paprikát, szüreteli az almát, szõlõt, akármelyik rub-
rikába húzza is be az ikszet (vagy keresztet) a szavazócé-
dulán. Az a baj, hogy ezeket a témákat már kimerítet-
tem. Talán jó téma még a szerelem, házasság, gyerek, ha-
bár itt már vigyázni kell, mert például a házasság ügyét
némileg kezdi körülfonni a politikum polipkarja az egy-
nemûek összeházasodásának vagy az egyedül élõknek a
kérdésében. És felkerültek a plakátokra, nagygyûlések
emelvényeire a gyerekek is, szóval jobb másfele gondol-
kodni.
Mi van még? Szinte semmi. Mert például a húsvétról, a
feltámadás ünnepkörérõl veszélyes lenne szöveget al-
kotni. Mindkét oldalon felmehet a pumpa, mert mind-
két oldal a másikról hiszi, hogy feltámadás jár az eszük-
ben. (Bár így lenne!) És ugyancsak kerülendõ a hazaköl-
tözõ madarakról, az ágyások fölött épp most szirmot
bontó tulipánokról, a különbözõ színû szegfûkrõl elmél-
kedni. Így a két választási forduló között nem javasolt
semmi olyan ügyet elõhozni, ami a pénzzel, kölcsönnel,
adóssággal, árakkal, bérekkel kapcsolatos. Ha elkezde-
nék a tanulásról szövegelni, azt hinnék, az oktatási mi-
niszterrel van bajom. Isten mentsen meg továbbá attól,
hogy a barátságról, szeretetrõl, megértésrõl, türelemrõl
találjak leírni valamit. És kérdem, ki az, aki pártsemle-
gesség jegyében le merné írni azt a szót, hogy „nép”? De
nem mernék szót ejteni az ég kékjérõl sem. És ha szóvá
tenném, hogy a Bogárdi Napokon lesznek cigánypecse-
nyés pavilonok, talán még az ablaküvegemet is betörnék
némely emberek, akiknek szent a demokrácia és a tole-
rancia dolga. Mert a Bogárdi Napok kérdése kényes ügy,
ugye.
No, hát akkor éljen a tavasz! És a napsütés. És a kerti
munka. És le az esõvel!

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

FRIED KASTÉLY —Szálloda & Étterem

GYERMEKHÚSVÉT
egy mesebeli kastélyban

április 15-én, (szombaton) 11 órától.
Húsvéti ebéd, húsvéti nyúlsimogatás,

tojáskeresés a kastélyparkban, játszóház tojásfestéssel!
2.480 Ft/felnõtt, 1.480 Ft/gyermek, 3 év alatt ingyenes!

Minden gyermek ajándékot kap a nyuszitól!
Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560

7081 Simontornya, Malom u. 33., www.hotelcastle.hu
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— Azt megteheti az úr — nevetett az õr
—, csak tessék kivárni, míg olyan hosz-
szúra megnõ az orra, mint a marabué.
De úgy elszaladtam én onnan, hogy vissza
se fordultam többet, s azóta se láttam
marabuvárat. Csak a verebek hozták hí-
rül az újságot, hogy nagy a baj marabu-
éknál.
A baj az volt, hogy Télapó a marabu palo-
tákba is bekocogtatott a múltkoriban, s
nagyon ráijesztett a forró naphoz szokott
afrikai madarakra. Bezzeg egy-kettõre
megtanította magyarul a kis marabufió-
kákat.
— Nagy a bánat, nagy a bú, fázik a kis ma-
rabu! — egész éjszaka azt jajgatták az
ártatlankák.
Õk még hírét se hallották a télnek, de az
öreg marabu apó sokat tapasztalt már
jártában-keltében s tudta, hogy mivel le-
het a telet megszelídíteni.
— Fûts be! — parancsolta a bagolynak.
Bagoly inas szót fogadott, de nagy baj is
lett belõle. Egyszerre teleszaladt füsttel
valamennyi marabuház, az orruk hegyéig
se láttak tõle a madarak.
— Marabu úr, azt gondolom, a kémény-
ben sok a korom — köhécselt bagoly inas.
— Hát ki kell söpretni — tüszkölt mérge-
sen marabu apó.
— Könnyû azt mondani, de hol találok én
emeletes kéményseprõt? — gondolko-
zott el a bagoly.
Futott szegény fûhöz-fához, de minde-
nütt azt mondták neki, hogy ehhez a mes-
terséghez nem értenek. A róka ugyan lo-
bogtatta a farkát, hogy azzal lehetne ké-
ményt söpörni, de csak akkor, ha füstölt
kolbász lógna benne.
— Sajnálom, vendéglõbõl hozatjuk a
kosztot — mondta elkeseredve a bagoly,
s nem gyõzte a fülével a szemét törölget-
ni.
Marabuéknál nagy szomorúság volt azon
az estén. El is határozták, hogy másnap itt
hagyják a marabuvárat és visszaköltöz-
nek arra a jó forró szerecsen homokra a
pálmás Nílus partján. Mindjárt át is sza-
lajtották bagoly inast zsiráf szomszédék-
hoz, hogy kérje el a vasúti menetrendjü-
ket.

Nekik még bizonyosan meglesz, mert
nemrég költöztek ide Afrikából.
Zsiráf apó éppen aludni készült, mikor
betoppant a bagoly és elhuhogta a baju-
kat.
— Menetrendet nem adhatok, hanem
adok egy jó tanácsot — hunyorított zsiráf
apó. — Kidobolták Szentesen: aki fázik
reszkessen.
— Süsd meg a tanácsodat! — süvöltötte
haragosan a bagoly, zsiráf apó mosolyog-
va súgott valamit a négy legényfiának.
Mit súgott nekik, mit se, azt én meg nem
tudom mondani, de az bizonyos, hogy mi-
kor másnap hajnalban az öreg marabu ki-
nézett az ablakon, táncolni kezdett ko-
pasz fején a hálósapka, olyan csodát lá-
tott.
— Hej, gyerekek! — csengette föl a háza
népét — nézzetek csak ki az ablakon, mi
történt az éjjel! Zsiráffejük nõtt a kémé-
nyeknek!
Úgy volt biz az, négy zsiráffej meredezett
ki a négy kéményen. Olyan bohókás lát-
vány volt ez, hogy a kelõ napnak is egy-
szerre nevetõre gömbölyödött az ábráza-
ta.
Úgy bizony, mert ahogy a bagoly inas el-
suhogott, azt súgta zsiráf apó a fiainak:
— Gyerünk csak gyerekek, söpörjük ki a
marabu szomszédék kéményeit, hogy
meg ne vegye az istenadtákat a hideg.
Nem sokból áll az nekünk, létra se kell
hozzá.
Biz ahhoz nem kellett semmi se, még
székre se kellett nekik állni, csak úgy álló
helyükbõl kidugták a fejüket a kémé-
nyen. Igaz, az ábrázatuk kormos lett egy
kicsit, de a kémények szelelnek azóta,
mint a parancsolat, s marabuéknak
eszükbe sincs a kivándorlás. Egész nap
ott sütkéreznek a kemence körül, s úgy
járják a csárdást, ahogy a bagoly fütyül
nekik. Közbe-közbe pedig elhallgattatják
a bagoly muzsikást, s felköszöntik az ud-
vari kéményseprõjüket:
— Ácsi! Éljen zsiráf bácsi!
Ilyen jószívû teremtések a zsiráfok. Ame-
lyiktek föléri a fejük tetejét, vakargassa
meg a homlokukat, megérdemlik.

Móra Ferenc

Heti idõjárás
A csütörtökön keletre tá-
vozó ciklon hátoldalán
átmenetileg hideg levegõ
érkezik térségünkbe erõs
szél kíséretében. Péntek-
tõl a dél-európai anticik-
lon hatására melegedés
várható, gyenge csapadékhajlammal.
A húsvéti ünnepekre újra változéko-
nyabbra fordul az idõjárás, a hõmér-
séklet az átlagos értékek körül alakul.
A reggeli hõmérséklet 2, 10 a nappali 5
és 17 fok körül alakul.

www. metnet.hu

Megfejtés
Sok megfejtés érkezett be, de csak a feladat
elsõ részét oldottátok meg. A számokat el-
felejtettétek növekvõ sorrendbe tenni.
Helyes megfejtést küldött be: Miss Ildikó,
Sárhatvan, Szûr Noémi Kitti, Sárbo-
gárd.

SZÛR NOÉMI KITTI
Sárbogárd, Barátság u. 6/2.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!

Rejtvény
Alkoss a szótagokból értelmes

szavakat!

Beküldési határidõ:
2006. április 18.

A kéményseprõ zsiráfok 2.A kéményseprõ zsiráfok 2.

HITEL
KÖZVETÍTÉS

Építési, vásárlási és
szabadfelhasználású hitelek akár

jövedelemigazolás nélkül is.
Gyors ügyintézés,

folyamatos kedvezmények.

06 (30) 349 6898,06 (20) 412 2780
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Április 15., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.35 Glóbusz 10.05 Bundás és Rozsdás 10.30
Sandokan 11.30 Fõzzünk megint egyszerûen! 12.00 Híradó 12.05 Zselé
12.10 Klipperek 12.35 Zselé 12.45 Felfedezõk 13.15 Zselé 13.25 Momentán
13.50 Zselé 14.00 Légcsavar 14.30 Állati 15.00 Hangár 15.30 Feszty-körkép
16.00 Híradó 16.05 TS 18.05 Kell 1 pasi! 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05
Ötös lottó-sorsolás 20.15 Ben Hur 22.015 Ben Hur 0.05 Híradó 0.10
Sporthírek 0.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyökklub 9.10 Disney-rajzfilmek
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómá-
nia 12.45 Bette 13.40 Odüsszeia 14.35 Tuti gimi 15.30 Õslények szigete
16.25 Csendõrök New Yorkban 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Monte Cristo grófja 22.00 A 13. harcos 23.55 A sárkány törvénye 0.55 Éjjeli
randevú 2.05 A sárkány törvénye
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.30 Jetix 9.55 Kalandos szafari 10.55 A vadon napló-
ja 10.55 Kalandjárat 11.30 Laktérítõ 12.05 TotalCar 12.40 Az igazság napja
13.30 A láthatatlan ember 14.35 Csillagközi romboló 15.35 Bûbájos boszor-
kák 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Activity 19.30
Megasztár döntõ 23.15 Ideggyogyó 1.05 Dragnet-gyilkossági akták 2.00 A
láthatatlan ember 2.50 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33
Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az éne-
kem… 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Króni-
ka 12.30 Barangoló 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió
15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika
18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40
Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.34 Rádiószínház 20.35 Dalkeresõk
21.04 A Rádiószínház bemutatója 22.00 Krónika 22.20 A 23. óra 23.00
Hírek, Kenó 23.04 Diszkotéka

Április 16., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 10.00 Húsvétvasárnapi görög katoli-
kus szent liturgia közvetítés 11.30 Kenyér a Bibliában 11.50 „Így szól az Úr!”
12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.40 Híradó 12.45 Fõtér 13.40 A varázsló 15.00
Örömhír 16.00 Híradó 16.05 Magyar elsõk 16.20 Unokáink sem fogják látni
16.55 Abszolút 17.25 Dumbó 18.35 BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Krém
21.00 A szólás szabadsága 22.05 Máshol jár a szívem 23.55 Híradó 24.00
Sporthírek 0.05 TS-Motorsport 0.20 Héthatár 1.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.40 Kölyökklub 8.55 Slayers 9.20 Receptklub
9.35 Játék 10.40 Borsodi Liga 13.40 Papás-mamás 14.35 Seven Days-Az
idõkapu 15.35 X csapat 16.35 Eltûntnek nyilvánítva 17.30 Trucaling 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Pelenkás bajkeverõ 21.50 Heti hetes 23.00 A
riasztó ember 0.40 Fókusz-portré 1.10 Éjjeli randevú 2.20 A sárkány törvé-
nye 3.05 A riasztó ember 4.35 Top Shop 5.05 A GEO bemutatja
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné
10.10 Jetix 10.40 Rém rendetlen család 11.10 Stahl konyhája 11.40 Sliders
12.35 A világ legerõsebb emberei 13.35 Monk — flúgos nyomozó 14.30
Smallville 15.30 Baywatch: Hawaii 16.30 JAG 17.30 Walker 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Doktor Szöszi 2. 22.00 Diszkópatkányok 23.30 Képírók
1.25 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk
8.30 A múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Húsvéti szentmise közvetítés
11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi
levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.05 Kard
és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Deák Ferenc „Húsvéti cikke” 17.00
A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40
Bányamester-Zeller operettjébõl 20.04 Egy rádiós naplójából 21.05
Verebics Ibolya Mozart-dalokat énekel 21.12 Közvetítés a szolnoki Szigligeti
Színházból 22.00 Krónika 23.12 Zene

Április 17., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Nyúl a cilinderben 10.00 Mindentudás Egyeteme 11.00 Hús-
véti istentisztelet 12.00 Híradó 12.05 Roma Magazin 12.30 Domovina 13.00
Jelképtár — A nyúl 13.05 Csellengõk 13.30 Hahó, Öcsi! 15.00 BBC-exkluzív
15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Stílus 16.40 Robin Hood 18.05 Esti
mese 18.55 Önök kérték 19.30 Híradó 20.10 Önök kérték! 21.05 Szenes-tur-
né 22.05 Az óceánjáró zongorista legendája 0.10 Híradó 0.20 Sporthírek
0.25 Kárpáti krónika

RTL KLUB: 6.00 Digimonok 6.20 Kölyökklub 8.20 Receptklub 8.30 Így ké-
szült: A rózsaszín párduc 8.55 Szabadnak született 10.40 Kerge kacsák 3.
12.40 Zsaru vagy csirkefogó 14.45 Három férfi és egy bébi 16.40 Nem látni
és megszeretni 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Némó nyomában 21.20 Én
és a hercegem 23.25 Õrült nõk ketrece 3. 1.05 Éjjeli randevú 2.15 Én és a
hercegem
TV2: 6.00 TV2-matiné 8.25 Hé, Arnold! 9.45 Rocky és Bakacsin
kalandjai11.25 Kicsi kocsi Hollywoodban 13.00 A csendestárs
15.00 Szenzációs recepciós 16.45 Aladdin 18.30 Tények 19.00
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? 21.20 Gladiátor
0.05 A szerelem színei
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.04 A Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik
6.00 Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.10 Szabad-e locsol-
ni? 9.04 Aranymiatyánk 10.00 Krónika 10.04 Református istentisztelet köz-
vetítés 11.04 Szonda 11.35 M. S. mester fél évezrede 12.02 Krónika 12.30 Ki
nyer ma? 12.40 Vivaldi: Stabat Mater 13.05 Jelkép 14.10 Zene-szóval 15.05
A fokolera mozgalom 16.04 Magyarországról jövök 17.05 Uram fogadd el
18.00 Krónika 18.30 Johann Sebastian Bach: Húsvéti kantáta 19.00 Határok
nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 XIII. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00
Krónika 22.20 Emlékek szárnyain 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Hangversenymúzeum

Április 18., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 A dunai hajós 10.00 Híradó 11.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 SrpskiEkran 12.25 Unser Bildschirm 13.55 Afrika gyöngyszeme
14.55 Kormányváró 15.25 Víztükör 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 A tv ügyvédje 21.05 Kedd 21 22.00
Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 Híradó 23.35 Sporthí-
rek 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 13.30 Dawson és a have-
rok 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30
Mónika-sow 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos!
20.20 Barátok közt 21.00 Vészhelyzet 22.00 A Grace klinika 22.55 Igaz törté-
netek 0.35 Találkozások 0.55 Éjjeli randevú 2.10 Hóbarátok
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.20 Játékidõ 13.20 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 Padlógáz 23.30 Tények este
24.00 Moziverzum 0.30 Hack-mindörökké zsaru 1.20 Eddie, a hóbortos
hekus 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.35 XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Választás 2006. 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 21.05 Vallási híradó 21.35
Népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Operákból

Április 19., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Cinecitta 9.45 Gusztáv 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik
12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 Afrika gyöngysze-
me 15.00 Víztükör 15.53 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Amerikába men-
tünk 16.30 Evangélikus ifjúsági mûsor 16.40 Egyház-történészek 17.00
12+ 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti mese
18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Sorstalanság 22.25 Szerda este
23.10 Kultúrház 23.25 Kultúrház extra 23.55 Híradó 24.00 Sporthírek 0.05 A
NAGY Vita 0.40 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a have-
rok 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 milliomos!
20.20 Barátok közt 21.00 Tisztítótûz 22.45 XXI. század 23.15 Az elnök embe-
rei 0.10 Találkozások 0.25 A sárkány törvénye 1.25 Éjjeli randevú 2.30
Undercover 3.20 A sárkány törvénye
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TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.10 Játék 13.10 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 23.55
Darkness — A rettegés háza 1.40 Chico 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.20 Tetten ért szavak 11.35 XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 A református egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Választás
2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról 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 XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 21.05 Ma-
gyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Nagy mesterek

Április 20., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Cinecitta 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Slovenski 13.30 Együtt 14.00 Úton Európa-magazin 14.25 Fogadóóra
15.00 Víztükör 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 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 Kékfény 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 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 13.30 Dawson és a have-
rok 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 milliomos!
20.20 Barátok közt 21.00 Esti showder Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül
23.30 Street Time — Harcos utcák 0.30 Találkozások 0.45 Így készült:
Underworld 1.15 Infománia 1.45 Éjjeli randevú 3.00 A sárkány törvénye
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.10 Játékidõ 13.10 Mozidélután 15.00 Ani-
ta 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 Mint a kámfor 23.45 Tények este 0.15 Barrio — Külvárosi
utcák 2.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.35 XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 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 Króni-
ka 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyem-
berek 20.35 XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 21.06 Kopogtató
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó
23.04 Koréh Endrére emlékezünk

Április 21., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 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 domborulnak? 14.00 Regióra 15.00 Sze-
relmek 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00 12+ 17.25 A Nagy
Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 Bodrogi Gyula 21.05 Szenes Turné 22.00 Péntek este
22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45
Humorfesztivál, 2006. 0.20 A NAGY Vita 0.50 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 13.30 A Francia Filmnapok tisz-
teletére 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 22.00 A Francia Filmna-
pok tiszteletére 24.00 Találkozások 0.15 Alias 1.10 MeneTrend 1.30 Éjjeli
randevú
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda
10.05 Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.10 Játékidõ 13.10 Mozidélután
15.00 Anita 15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyor-
szág 18.00 Lisa csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Ak-
tív 20.10 Áll az alku 21.10 Csaó Darwin! 23.20 Tények este 23.50 Dühöngõ
száguldás 1.35 Chris Isaak-show 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.04 Cigányfélóra 11.35 Kapcsoljuk…! 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A Hetednapi Adventista
egyház félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Választás 2006. 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Kapcsoljuk…! 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 21.05 Tetten ért szavak
21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy
hazában

Baba—mama klub

Minden hónapban játékra, barátkozásra várják a sárbogárdi
családsegítõbe kisgyermekeikkel az anyukákat. Berendeztek
ott egy babaszobát is, ahol sok játék csalogatja a kicsiket. Az
anyukák szívesen hozzák az apróságokat. Mindig van valami ér-
dekesség. Most a húsvétra készültek. A nagyobbak húsvéti dí-
szeket készítettek, festettek, rajzoltak, mások gipszképet öntöt-
tek. A mamáknak rendszeresen elõadásokat, tanácsadó napo-
kat rendeznek a családsegítõ munkatársai. Orvos, pszichológus,
kozmetikus áll ilyenkor az érdeklõdõk rendelkezésére.

/H/
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10 nap a görög tengerparton 58.000 Ft-ért júli-
us 28-tól augusztus 9-ig (apartman, utazás, ki-
rándulás a Meteorákhoz). Tel.: 06 (70) 315
4047.
Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi kölcsön,
szabadfelhasználás, hitelkiváltás, 1 mil-
lió—7.200 Ft/hó, 3 millió—21.000 Ft/ hó. Tel.:
06 (30) 235 9498, 06 (30) 681 7675. (0878404)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ
Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0878564)

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)

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)

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

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

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

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

Hitel! Munkáltatói igazolás nélkül, ingatlan
fedezetre, 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 cseré-
lendõ, 06 (20) 311 6408, 06 (25) 462 524. (0878211)

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

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

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

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

Olcsón eladó 14”-os AXION monitor, 06 (20)
394 2372.
Lakás hosszú távra kiadó, 06 (30) 9392 157.
(0878318)

Palatetõmosást,-tisztítást, csatornatisztítást
vállalunk, 06 (20) 437 4869, 06 (30) 947 1070.
(0878199)

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

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+elõ-
szoba+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
tanfolyam indul a töbörzsöki iskolában estén-
ként, heti 2x3 órában, április 24-tõl. Szénási
Csaba, 06 (30) 276 8331. (0878320)

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 ap-
rítva 1350 Ft/q, ingyenes kiszállítás, 06 (30)
656 0352. (0878193)

Bábolnai naposcsibe, kacsa, tojótyúk, elõne-
velt fehér húshibrid pulyka megrendelhetõ.
Bábolnai napos csibe bolt, Sárbogárd, Petõfi
u. 41., 06 (25) 460 944. (0878190)

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

Ady-lakótelepen felújított elsõ emeleti lakás
eladó Sárbogárdon. Tel.: 06 (20) 342 0788.
Kereskedõi, boltvezetõi végzettséggel állást
keresek, ugyanitt egyéves snaucer szukát el-
ajándékoznék, 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)

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)

Sárszentmiklóson családi ház eladó, 06 (20)
917 6738. (0878349)

Négyszobás, összkomfortos családi ház eladó
Sárbogárdon az Úttörõ utcában nyári beköltö-
zéssel. Irányár: 17 millió Ft. Tel.: 06 (70) 4593
167. (0878348)

Nõi ruhák varrását rövid határidõvel vállalom.
Tel.: 06 (30) 483 0713. (0878333)

Tuják, hibiszkuszok, cserjék olcsón eladók.
Sárszentágota, Ady E. út 11. Tel.: 06 (25)
476 002.

Eladó Opel Astra 1.6i, 92-es, központizár,
napfénytetõ, szervókormány, kisebb esztéti-
kai hibákkal, érvényes mûszaki vizsgával.
Irányár: 485 ezer Ft. 06 (20) 946 7757, 06 (70)
311 7881.
Igényesen felújított téglaépítésû lakás a köz-
pontban klímával eladó, 06 (70) 387 1929.
Árpád-lakótelepen bútorozott lakás kiadó.
Érdeklõdni: 06 (20) 559 8013.
Sárszentmiklóson építési telek eladó a Köl-
csey utcában. Tel.: 06 (30) 4318 231. (0878579)

400 l-es energiatakarékos fagyasztóláda jó ál-
lapotban eladó. Tel.: 06 (20) 9232 508. (0878576)

Szabadfelhasználású hitel, lakásvásárlási hi-
tel, problémás hitelek kiváltása, jelzálogalapú,
2 hetes határidõvel. Tel.: 06 (30) 578 9933, 06
(20) 448 3233. (0878575)

-20%! Ballagási akció az Eszterlánc ékszerüz-
letben (gyógyszertárral szemben) (0878574)

1 db Mirköz fagylaltfagyasztó, 1 db ISA 7 tége-
lyes fagylalttároló pult, 1 db Joha 003 típusú
fagylaltos tricikli eladó. Érd.: 06 (25) 509 238.
(0878573)

Felújított lakás kiadó. Tel.: 06 (30) 916 0781.
(0878571)

Építési telket vagy bontásra váró házat vásá-
rolnék. 06 (20) 379 4369. (0878570)

Sárbogárd belterületén, Virág sarok 12. alatt
lévõ beépíthetõ telek eladó. 06 (25) 460 327.
(0878569)

Opel Astra 1.4, 95-ös évjáratú, erõs türkiz,
központi zár, egy légzsák, 2006. decemberig
érvényes mûszakival. Ár: 7000.000 Ft. Érd.: 06
(30) 205 5599. (0878568)

Régi típusú ház Töbörzsökön 4,2 millióért el-
adó. Érd.: 06 (25) 466 161. Ugyanitt kert bér-
mentesen használatra kiadó. (0878563)

Eladó rombuszpala kb. 1000 darab, bontott
150x120-as ablak újszerû állapotban, 80x200-
as felül üveges ajtó, kardántengelyek. 06 (20)
340 5976. (0878562)

Fekete, keverék kan kölyökkutyákat elajándé-
koznék, 06 (20) 447 3926. (0878561)

Családi ház eladó, Tinódi u. 99. 06 (20) 9270
985. (0878559)

Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvé-
lyesi vasudvarnál. Telefon: 06 (70) 293 5605,
06 (25) 476 229. (0878551)

Sárbogárdon családi ház eladó a fõútvonal
mellett, 06 (20) 462 6261. (0878592)

Nagylókon családi ház albérletbe kiadó, 06
(30) 434 1917. (0878589)

Sárbogárd központjában kétszintes családi
ház eladó, 06 (30) 970 7349. (0878588)

Építõipari segédmunkást felveszünk, 06 (20)
218 0065. (0878584)

Muskátliakció a Krisztina dísznövényben. Ár-
pád u. 65/A. Nyitva: K-P: 9-16 óráig, hétvégén:
10-14 óráig, 06 (30) 429 3403. (0878582)

Fóliába való paprika-, paradicsompalánta
kapható Honvéd u. 18., érdeklõdni: 06 (25)
465 025.
5,5 ha termõföld eladó. Tel.: 06 (20) 381 1720.
(0878587)

Jogosítvánnyal rendelkezõ kertészkedéshez
értõ személyt keresek heti 1-2 alkalomra, 06
(30) 916 8345. (0878586)

Hideg vérû, vasderes ménnel fedeztetést vál-
lalok, 06 (30) 308 7106. (0878585)

Malacok eladók, 06 (30) 4111 883. (0878581)

Sárbogárdon családi ház nagy telekkel eladó.
Irányár: 8,5 millió. Tel.: 06 (20) 958 9399, 06
(20) 442 7324. (0878580)

Ady-lakótelepen lakás kiadó, 06 (30) 429 3403.
(0878582)

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)

SZIVÁRVÁNY STÚDIÓ ERGOLINE
SZOLÁRIUM HÚSVÉTI BÉRLETAKCIÓ!

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

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS: belföldi
és nemzetközi (15+1 személyes).

Tel.: 06 (20) 354 9529. (0878344)

SZABADI AUTÓJAVÍTÓ BT.
SZEMÉLYAUTÓ — KAMION —

TEHERAUTÓ karosszériajavítás, hõkamrás
fényezés, mûszaki vizsgára felkészítés,

olajcsere, huzatópados egyengetés,
kipufogójavítás, szélvédõcsere.
BIZTOSÍTÁSI KÁRRENDEZÉS

8135 Dég, Dózsa Gy. u. 45. Telefon:
06 (20) 932 9244. Fax: 06 (25) 237 297.

E-mail: szabadibt@invitel.hu

A KVJ Mûvek Zrt. (2421 Nagyvenyim
KVJ Mûvek u. 2.) AZONNALI BELÉPÉSSEL
FELVESZ 3 MÛSZAKOS MUNKARENDBE

20 FÕ BETANÍTOTT MUNKÁST
(GÉPKEZELÕT). Közlekedés: szerzõdéses

járattal. Jelentkezni a fenti címen
valamint az alábbi telefonszámon lehet

06 (25) 259 450/102-es mellék.
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Személy- és vagyonõr
tanfolyam

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

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

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

Jelentkezési határidõ: 2006. április 22.
Érdeklõdni: 06 (25) 508 980, 06 (20) 9270 965.

REFORMHÁZ — HERBÁRIA SZAKÜZLET
Sárbogárd, Ady E. út 182. Telefon: 06 (25) 461 861

BÕRÜNK TÜKRE…
A bõr az egyik legnagyobb kiválasztószerv. A víz elpárologtatásával
befolyásolja a szervezet víztartalmát és vérsókoncentrációját.
A leggyakoribb problémát felnõtt korban a zsíros vagy a száraz bõr
okozza. (Pattanás, ekcéma, pikkelysömör.)
A bõr akkor egészséges, ha megfelelõ mennyiségû és minõségû táp-
anyagokhoz jut, tehát bõrünk tükre az elfogyasztott ételek függvénye,
éppen ezért fontos odafigyelnünk arra, amit eszünk és iszunk.
A bõr vitaminjai A, B2, B6, E, C… Ügyeljünk arra, hogy megfelelõ
mennyiségû ásványi anyag és vitamin jusson a szervezetünkbe.
Rp.: A kirepedezett, száraz bõrre tegyünk nyers, reszelt
burgonyát olívaolajjal elkeverve. Gyulladáscsökkentõ hatása
már õsidõk óta ismert.
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Tavaszi fénysugár

A szirmait bontogató tavasz elsõ napsugaraival együtt vittek fényt és üdeséget a helyi
zeneiskola tanulói a református idõsotthonba pénteken, délután, Jákob Zoltán veze-
tésével. A különféle hangszereken megszólaltatott darabok, frissítõ dallamok mind a
tavaszi megújulást hirdették.
Az otthon lakói saját készítésû ajándékkal és süteménnyel köszönték meg a szép
mûsort.

Hargitai Kiss Virág

Nyílt
tér

Kérdések, amire Ön válaszoljon?
1. Egy harácsoló, önzõ, kizsákmányoló
kapitalistában mennyi szociális érzés la-
kozhat?

2. A bankár-kapitalista diktatúra hogyan
viszonyul a demokráciához?

3. A demokrácia félelem nélküli élet (bí-
ró), a többségi akarat érvényesülése, de
ez meg lehet-e közösségi érzés és mások
megbecsülése nélkül?

4. Talán a liberalizmus legmagasabb fo-
ka, az anarchia biztosítja a legnagyobb
szabadságot?

5. A korlátok között az akarat és a válasz-
tás lehetõsége megadja-e a szabadság ér-
zését?

6. Az egyéni érdek sértheti-e a közösségi
szabályokat?
7. Az önzõ anyagiasság figyelemmel van-
e a természeti és az emberi munka nyo-
mán létrehozott világi kincsekre?
8. Szükséges-e, hogy a törvények az erköl-
csi szabályokon alapuljanak? Lehet-e va-
lami törvényes, ami erkölcstelen?
9. Gyûlölettel, becstelenítéssel hogyan le-
het társadalmi egyesülést, közös célok
megvalósítását elérni?
10. Mi képes biztosítani a társadalom ere-
jét, a diktatúra, parancs, erõszak vagy a
szeretet?

L. Gy.

Pusztaegresen

Õri Gyula
képviselõnket
sok szeretettel

köszöntjük névnapja
alkalmából.

Támogatói

Köszönetet
mondok

mindazoknak,

akik szeretett feleségemet
utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot helyeztek,

s mély gyászunkban
együtt érzõn osztoztak velünk.

Külön köszönetet mondok
a nyugdíjasklubunk tagjainak,

a sáregresi ismerõsöknek, atyafiaknak.
Mély hálával említem meg,
hogy Sárhatvan lakossága

annyi szeretettel halmozott el
bennünket, amelynek nyomán

feleségem kijelenthette:
„Ezt a 'számûzetést' szívesen vállalta.”

Jobban család

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik felejthetetlen halottunk

ROSTÁS JÁNOS
temetésén részt vettek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

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

MEGHÍVÓ
Hallgasson Bartók-zenét

a szerzõ születésének
125. évfordulóján Fellegi Ádám
zongoramûvész kalauzolásával!

Közremûködik:
Várdai István (gordonka)

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 résztvevõnek élményteli délutánt ígérünk.

Fellegi Ádám

Húsvéti Rock Café
a mûvelõdési házban

április 15-én, szombaton,
22 órától.

A rockzene híveinek játszik
a HARLOT együttes.

Belépõ: 300 Ft.


