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Csak 58% volt!
A választás elsõ fordulójában a vidé-
kiek szégyenszemre jóval keveseb-
ben mentek el szavazni, mint városi
honfitársaink. Míg ott a részvételi
arány meghaladta a 70-80%-ot,
nekünk csak 58,4%-ra futotta. Õk
felismerték saját érdeküket, de mi,
vidékiek felismertük-e? Az elõbbi
adatok nem errõl árulkodnak. Pe-
dig, ha azt akarjuk, hogy vidéken is
legyenek munkahelyek, itt is legye-
nek fejlesztések, virágzásnak indul-
janak a helyi vállalkozások, hogy ne
csak sztráda épüljön, hanem épül-
jenek bekötõutak is; ha azt akarjuk,
hogy ne szüntessék meg, ne körze-
tesítsék a kistelepüléseink iskoláit,
hogy fellendüljön a mezõgazdasá-
gunk, akkor igenis el kell menni
mindnyájunknak szavazni! Ott, az
urnáknál mindenki szavazzon szíve
és meggyõzõdése szerint, de...

SZAVAZZON!!!
Szavazzon arra, hogy vidéken is van élet,
mi is érvényesíteni akarjuk állampolgári
jogainkat és persze gyakoroljuk az ezzel
járó kötelezettségeinket is.

Ébresztõként egyik olvasónk javaslatára
álljon itt egyik legnagyobb magyar köl-
tõnk, Petõfi Sándor verse.

Hargitai Lajos

Meddig alszol még, hazám?

Meddig alszol még, hazám?
A kakas rég felkelt,
Kukorékolása rég
Hirdeté a reggelt.

Meddig alszol még, hazám?
A nap is föllépett,
Beözönlõ sugara
Nem boszantja képed?

Meddig alszol még, hazám?
A veréb is fenn van,
Telhetetlen bendejét
Tömi asztagodban.

Meddig alszol még, hazám?
A macska is fenn jár,
S tejesköcsögöd körûl
Kotnyeleskedik már.

Meddig alszol még, hazám?
Kaszálód füvére
Csaptak a bitang lovak,
S legelnek széltére.

Meddig alszol még, hazám?
Íme vincelléred
Mûveli, nem szõlõdet,
Hanem a pincédet.

Meddig alszol még, hazám?
Szántanak szomszédid,
S a magokéhoz oda-
Szántják földed szélit.

Meddig alszol még, hazám,
Még rád nem gyul a ház,
Mindig, míg a félrevert
Harang föl nem lármáz?

Meddig alszol még, hazám,
Szép Magyarországom?
Föl sem ébredsz már talán,
Csak a másvilágon!

Koltó, 1847. október

Húsvéti táncház és locsolásHúsvéti táncház és locsolás
Cecén —Cecén — Írásunk a 7. oldalonÍrásunk a 7. oldalon

Tinódi kötélhúzásTinódi kötélhúzás
Írásunk a 4. oldalonÍrásunk a 4. oldalon
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Kurta—furcsa ülés baloldal nélkül
Határozatképtelenség miatt elmaradt az április 14-ei testületi ülés, mivel a 17-bõl
mindössze 7 képviselõ jelent meg: Juhász János, Fülöp István, Horváth Tibor, Bódai
Gábor, Gábris István, pedagógus Varga László, Rigó László. Hitoktató Varga László
jelezte, hogy 10 órakor tud csak jönni, Õri Gyula kórházban volt, Ferencz Kornél
(meg nem erõsített információk szerint) felesége szülése miatt volt távol. Õri Gyulán
kívül a hiányzó baloldali képviselõk egyike sem jelezte mulasztásának okát.

Juhász János polgármester sajnálatát fe-
jezte ki, hogy az ülés határozatképtelen-
ség miatt elmarad. Egyben kijelentette:
mielõbb össze kell hozni a testületet,
mert vannak olyan pályázatok, amiket
április 20-áig le kell adni, a zárszámadás
elfogadásáról nem is szólva. Elmondta: a
keddi pénzügyi bizottsági ülés nem volt
határozatképes. Ferencz Kornél akkor
ígéretet tett arra, hogy péntek reggel 8
órára megszervezi az ülést, de Gábris
István bizottsági tagtól úgy értesült, hogy
neki Ferencz nem szólt. Holott csütörtö-
kön Ferencz remekül részt vett az
MSZP-kampányban. A polgármester fel-
tételezése szerint azért nem jöttek el a
baloldal képviselõi, mert nem lettek vol-
na annyian, hogy érvényesíteni tudták
volna az érdekeiket. Nem szeretné külön
minõsíteni, csak sajnálkozásának ad han-
got, hogy a távolmaradt képviselõk kö-
zött van egy parlamenti képviselõjelölt is.
A pénzügyi bizottság magatartása az el-
nök felelõtlensége. Azokat a munkákat,
amiket a képviselõ-testülettõl kapnak,
rendszeresen nem végzik el.
P. Varga László: — Felháborító ez a vi-
selkedés azok részérõl, akik ezelõtt egy
hónappal a törvényességrõl, a képviselõi
felelõsségrõl, kötelezettségrõl papoltak
nekünk. Most, hogy nem tudják biztosíta-
ni a 9 fõs többségüket, nem érdekli õket,
hogy a várossal mi történik? Mindezt a
baloldal nevében teszik. Én, mint balol-
dali, ezt kikérem magamnak. Önálló kép-
viselõi indítvánnyal fogok élni a bizottsá-
gok átszervezésével kapcsolatban. A
pénzügyi bizottságnak semmi értelme
nincs, a civil bizottság most már sokad-
szor tesz tanúbizonyságot az elnök úr al-
kalmatlanságáról. Azért fönntartani egy
7 fõs bizottságot, hogy évente 10-12 mil-
lió Ft-ot az elnök úr ízlése szerint költsön
el a város, luxus. Ráadásul a város alpol-
gármestere házon belül annyit nem tud
megtenni, hogy azt mondja: „Figyelj,
János, én fütyülök az egészre, nekem más
dolgom van.” Ez erkölcsileg is minõsíthe-
tetlen.
Bódai Gábor: — Én nem kívánok asszisz-
tálni abban a pénzszórásban, amit a pénz-
ügyi és a civil bizottság mûvel, és így van
ezzel Horváth Tibor képviselõtársam is.
A saját szájízük szerint költik a pénzt. Itt

van például a sporttámogatás: a galambá-
szok részére 0 Ft van beírva.
Juhász: — Az SZDSZ két képviselõje
sincs jelen. Õk tudták, hogy sántít a sport-
pályázatok ügye, és ha nincsenek kilen-
cen, akkor nem tudják azt elfogadtatni.
Annyira kilóg a lóláb, hogy az félelmetes.
Ilyen idõket élünk most néhány ember
önös érdekei miatt.
P. Varga: — Ha már a képviselõi kötele-
zettségrõl beszélünk: most voltak a pol-
gármesteri fórumok, ahol az érintett te-
rületi képviselõk nem jelentek meg.
Juhász: — Két képviselõ volt ott: Fülöp
István és Rigó László. Három év talán
elegendõ lett volna ahhoz, hogy elolvas-
sák a SZMSZ-t, amiben egyértelmûen le
van írva, hogy a területi képviselõnek és
az alpolgármesternek kötelessége ott
lenni. Ami megdöbbentõ, hogy ellenpro-
pagandát fejtettek ki a saját munkánkkal
szemben. Az csak egy szempont, hogy én
egyetértek-e a költségvetéssel, de a lakos-
ság elé ki kell állni. A sorozatos kötele-
zettségszegéssel és a politikai zsarolással,
amivel a 9 fõ egyetértését kikényszerítet-
ték, terrorizálni próbálják az egész vá-
rost. Ez viszont megbénítja a munkát.
Fülöp István: — Én nagyon régen figyel-
meztettem a képviselõtársaimat, hogy a
költségvetés és a testületi munka nem kí-
vánságmûsor. Ha valaki ide elkötelezte
magát, akkor legalább a polgármesterre
oda kellene figyelnie. De úgy látszik,
hogy egyes emberek elfelejtik, milyen kö-
telezettséget vállaltak. Én nem vagyok
senkinek a játékszere, hogy idetesznek
meg odatesznek.
Rigó László: — Várható volt, hogy nem
fognak eljönni, és várható, hogy a jövõ
héten sem jönnek el. De ne játsszunk sen-
kinek az idejével. Úgy gondolom, hogy õk
játszanak velünk és a várossal.
Horváth Tibor: — Egy kicsit lelkiisme-
ret-furdalásom van, hogy a többi képvise-
lõ nincs itt. Lehet, hogy a múlt havi kije-
lentésem miatt van ez, amikor azt mond-
tam, hogy „vigyen el benneteket a tavaszi
szél”.
Juhász: — De ennyire elvitte volna, úgy
érzed? Hát csak ne forgószél legyen, mert
az vissza is hozza õket.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület április 14-ei nyílt ülésérõl —

Tisztelt
Polgármester Úr!

Az MSZP-frakciójának nevében, annak
vezetõjeként kéréssel fordulok Önhöz.
Kérésünk lényegérõl képviselõtársunk,
Schmidt Lóránd szóban már tájékoztatta
Önt.
A frakció kérését most írásban is megerõ-
sítem.
Ez a következõ: ismételten kérjük, hogy a
választások finisében ne kerüljön sor tes-
tületi ülésre, mert azon az érdemi vita he-
lyett kampányolás folyna. Nem tudom
miért, de ez nem volt fontos. Újólag kér-
jük, hogy a megismételt testületi ülésre
április 21-én, a törvényes határidõn belül
kerüljön sor.
Sárbogárd, 2006. április 17.

Nedoba Károly MSZP-frakcióvezetõ

Hol volt, hol
nem volt?

Nem tudom, hogy egészen az õszi válasz-
tásokig, úri tetszésük szerint fogják-e boj-
kottálni az MSZP-frakció képviselõi a
sárbogárdi önkormányzati üléseket. A
legutóbbi, pénteki ülésrõl minden beje-
lentés nélkül maradtak távol. Ugyanak-
kor Etelvári képviselõt a takarékszövet-
kezetbe látták bemenni, állítólag a kór-
házban fekvõ Õri Gyula is itthon volt,
Ferencz Kornél felesége még nem szül,
Schmidt Lóránd pedig valami ügyben
bent járt a városházán ebben az idõben.
És merre járt dr. Szabadkai Tamás? Õt
nem látta senki.
Nedoba Károly a Posta utca sarkán be-
szélgetett valakivel. Amint meglátott,
gyorsan elköszönt és elsietett. Na, én utá-
naeredtem, hogy megkérdezzem tõle,
miért nincs a testületi ülésen. Amikor lát-
ta, hogy megyek utána, meggyorsította
lépteit. Végül már futnom kellett, hogy
beérjem.
— Hát te miért nem vagy a testületi ülé-
sen? — kérdeztem.
— Nem érek rá — felelte bosszúsan zava-
rában.
— De hát láttam, hogy ott beszélgettél
már egy jó ideje az utcasarkon.
— Most jöttem busszal Fehérvárról —
vágott vissza idegesen.
— Nem is jött most busz Fehérvárról —
mondtam nevetve. (Valóban nem jött.)
Az április 19-ére, szerdára ismételten ki-
írt ülésre megint nem jöttek el a képvise-
lõk! Erõbõl mindent! Még ilyen se volt
Sárbogárdon!

Hargitai Lajos
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Akik erõbõl „politizálnak”
A szocialista—szabaddemokrata képviselõk a mai napon,
2006. április 14-én, 9 órakor nem jelentek meg az önkormány-
zat képviselõ-testületi ülésén. Mivel így a testület határozat-
képtelen volt, az ülést a polgármester berekesztette. A távol-
maradók névsora:

Dr. Szabadkai Tamás (MSZP), Schmidt Lóránd (MSZP),
Etelvári Zoltán (MSZP), dr. Berzeviczy Gábor (MSZP),
Ferencz Kornél (független), Fülöp Sándor (SZDSZ), Tóth
Zoltán (SZDSZ), Nedoba Károly (MSZP-frakcióvezetõ), Õri
Gyula (MSZP) — jelezte távolmaradását.

Az MSZP—SZDSZ koalíció részérõl a távolmaradás túl át-
látszó és gyerekes, mert a határozatképtelenséget elõidézõ
képviselõk közül Nedoba képviselõnek fontosabb volt az ész-
osztás a plakátragasztásban aktívan résztvevõ egyik személy-
nek. Idõközben a hivatalba berobogott Schmidt képviselõ.
Láthatóvá tette magát Etelvári Zoltán képviselõ úr is, aki a ta-
karékszövetkezettel szemben társalgott. Lám, ennyire fontos
számukra a város elõbbre jutása és a polgárok gondjai. Köz-
ben rendületlenül futják a köröket és arcátlanul folytatják a
pitizést néhány voksért. Igen, nekik csak erre kellenek az em-
berek! Hab a tortán, hogy mindehhez az alantas és felelõtlen
magatartáshoz asszisztált az alpolgármester is, aki egyben or-
szággyûlési képviselõ-jelölt.

Õk a „húzzunk bele” frontemberek, de ha nincs meg a többsé-
gük, fondorlatos módon bojkottálják a testületi ülést, és ne-
mes egyszerûséggel fittyet hánynak a pályázati határidõk be-
nyújtására, nevezetesen 2006. április 20-ra és 25-re. Ezzel sú-

lyos millióktól foszthatják meg a várost és a hozzá tartozó tele-
püléseket.
Kimagasló sportteljesítményért kitüntetésben részesült a sár-
bogárdi postagalambászok egyesületének egyik elnöke, Palo-
tás József. Az egyesület által benyújtott pályázatot ennek elle-
nére kirívó módon nulla forinttal támogatták. A fontossági
sorrend figyelmen kívül hagyásával, szájízük szerint szavazták
meg a meggondolatlan pénzszórásra irányuló költségvetést
úgy, hogy saját magukat feljelentve a vagyonnyilatkozat kése-
delmes leadása miatt önmaguknak rúgtak öngólt. A pénzügyi
bizottság elnöke több esetben távolmaradásával egyértelmû-
en bebizonyította önmagáról, hogy alkalmatlan a bizottság
élén e feladatok ellátására. Ugyanez igaz Nedoba Károlyra, az
öntömjénezõ és erõfitogtató civil és sportbizottság elnökére.
A testületi ülésre meghívott vendégek megtapasztalhatták, hogy az
MSZP—SZDSZ-es képviselõket nem érdekli a város fellendülése
és az adófizetõ polgárok sorsa. De errõl megdönthetetlen ta-
núbizonyságot tett dr. Szabadkai Tamás is, aki országgyûlési
képviselõjelölt. Aki ilyen felelõtlenül viselkedik helyi ügyekben
alpolgármesterként, ezt a gyakorlatot folytatná megválasztása ese-
tén a parlamentben is? A választópolgárok számára minden-
képpen elgondolkodtató, hogy az ilyen és hasonló hozzáállás hova
vezet.
A távolmaradt képviselõk nem az esküben foglaltak szellemé-
ben cselekedtek. A velük szimpatizálók, õket támogatók 2002
októberében nem erre a felelõtlen, szégyenteljes viselkedésre
adták voksukat és szavaztak nekik bizalmat.

Fidesz-képviselõcsoport
(X — Fizetett politikai hirdetés)

„Ó IDÕK, Ó ERKÖLCSÖK!”
A címben szereplõ, Cicerótól származó idézet jutott eszembe
2006. április 14-én, délelõtt, miután szembesültünk azzal a szo-
morú ténnyel, hogy Sárbogárdon az MSZP—SZDSZ koalíció
távolmaradásával határozatképtelenné tette a képviselõ-testü-
let munkatervében elfogadott soros ülését.
Számomra felfoghatatlan, hogy a választók bizalmából képvise-
lõvé vált emberek hogyan vetemedhetnek ilyen lépésre!
Az emberben óhatatlanul felmerül, hogy a helyi közügyek inté-
zésére felhatalmazást kapott személyek hogyan mernek így
szembemenni a törvénnyel?!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kom-
mentárjából szó szerint idézem az alábbiakat:
„A települési képviselõk legfontosabb jogosítványa és egyben
kötelezettsége a képviselõ-testület döntéshozatalában való
részvétel. A törvény új rendelkezésében határozottan megfo-
galmazást nyert az, hogy a képviselõ köteles részt venni a képvi-
selõ-testület munkájában. A testületi munkában való részvétel
megjelenési, véleménynyilvánítási, döntéshozatalban való rész-
vételi kötelezettséget és a rábízott feladatok ellátásának kötele-
zettségét is jelenti. Nem szabad megfeledkezni az eskütételben
tett fogadalomról. Ebbõl eredõ kötelezettségei az Alkotmány
és az alkotmányos jogszabályok megtartása, az állami és szolgá-
lati titok megõrzése, a megbízatáshoz hû, a település javát szol-
gáló igyekezet. A választóktól megbízatást a képviselõ a helyi

önkormányzásra a település lakossága javára a helyi közügyek
intézésére kapott. Ennek szem elõtt tartásával kell egész meg-
bízatása alatt tevékenykednie.”
A történtekkel kapcsolatban felmerül bennem néhány kérdés:
— El tudjátok képzelni, hogy erre kaptatok felhatalmazást a vá-
lasztóktól 2002. október 20-án?
— Ezentúl csak akkor vesztek részt a testület ülésein, ha mind a
kilencen ráértek?
— Erõbõl cselekedni, szavazni csak ekkor tudtok?
— Nem gondoljátok, hogy veszélyes „játék” ez, amely komoly
anyagi hátrányokkal járhat Sárbogárd számára?
— Nem merült fel bennetek, hogy milyen véleménye lehet a
történtek után a meghívott megyei katasztrófavédelmi fõigaz-
gatónak?
— Ha a 2006. április 19-ére újra összehívott képviselõ-testületi
ülésre sem jöttök el, hogyan néztek a választóitok szemébe?
— Mi lesz az ÖNHIKI-pályázattal, amely több 10 millió forint-
tal segítheti a város gazdálkodását, és amelynek benyújtási
határideje 2006. április 20-a???!!!

Ha ti nem is tudjátok ezekre a kérdésekre a választ, az emberek
biztosan tudni fogják.

Juhász János polgármester
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Fórum Kislókon
A korábban érdektelenség miatt elmaradt polgármesteri fóru-
mot kedden este tartották Kislókban. Most sem voltak sokan,
csak úgy 10-12-en. Ugyanakkor a polgármesterrel együtt 7 kép-
viselõ jelent meg. A polgármester a testületen belüli gondokról
adott tájékoztatást, az MSZP-frakció bojkottjáról, melybõl a
polgármester és Fülöp István kirekesztõdött.
A helyi lakosság erre nem igazán volt kíváncsi. Sokkal inkább az
érdekelte õket, hogy ezután is lesz-e pénz Kislók fejlesztésére.
A polgármester számokkal bizonyította, hogy Kislók ezután se
kerül hátrányba. Akkor is lesz 700.000 Ft feletti képviselõi kere-
te Ferencz Kornélnak, ha egyformán oszlik meg a képviselõi ke-
ret 18 képviselõ között. Elmondta, hogy az elmúlt években szin-
te minden utca aszfaltburkolatot kapott az alig 200 fõs települé-
sen, elkészültek a buszvárók, megvásároltak egy rossz állapot-
ban lévõ lakóházat közösségi ház céljára — a polgármester
szerint irreálisan magas áron.
Varga László pedagógus felidézett egy alkotmánybírósági dön-
tést, amely kimondja, hogy törvénysértõ a képviselõi keret meg-
állapításánál a képviselõk közt különbséget tenni aszerint, hogy
listás vagy egyéni mandátumot kaptak-e.
Több képviselõ nehezményezte, hogy a mára 11 fõsrõl 9 fõsre
olvadt MSZP—SZDSZ frakció erõbõl politizál, és nem veszi fi-
gyelembe a „kisebbségi” véleményt. Ezzel súlyosan megsértik a
demokráciát. Az errõl folytatott vita olykor heves szóváltásba
ment át. Ez a helyi lakosoknak nem tetszett, mondván, õket

nem érdeklik a politikai csatározások. Ezt a kérdést ne itt vitas-
sák meg, hanem intézzék el maguk között a képviselõk.
A kislókiak kiálltak Ferencz Kornél mellett, mondván, hogy
ilyen jó képviselõjük még nem volt. Mindenre odafigyel és sokat
tett a kislóki közösség összekovácsolásáért. Ezt a polgármester
és a jelenlévõ képviselõk is mind elismerték. Varga László eh-
hez hozzátette, hogy annak idején Horváth János is sokat tett
Kislókért. Soha annyi beruházás nem volt, mint az õ idejében,
hiszen akkor vezették ki ide 15 millióért a gázt is. A kislókiak ha-
tározottan állították, hogy Ferencz Kornél nekik bizony sokkal
jobb, mint Horváth János volt. Ennyiben maradtak. Ezzel ért
véget a fórum.

Hargitai Lajos

Hagyományosan karácsonykor és húsvétkor kötélhúzó ver-
senyt rendeznek a tinódiak. Bognár Józsi ilyenkor elhozza

otthonról a nagy kötelet, amit egyszer már elszakítottak az erõs
emberek. Középen ezért van rajta csomó. Ide kötik a piros jel-
zõzászlót.
Az idén három férficsapat nevezett. Elsõ lett az Alkesz (Ébli
Misiék), második a Sógorok, harmadik a Csonttörõk (Csõgör
Lajosék).
Két nõi csapat is nevezett, az Ica Team Csányinéval, õk lettek az
elsõk, az elõkelõ másodikak pedig a Sógornõk, a Família Kft.
csapata.
A gyerekeknek annyira tetszett a kötélhúzás, hogy kikövetelték
maguknak, hogy õk is kipróbálhassák azt. Nekik itt is, ott is segí-
tettek a felnõttek a balesetek elkerülése végett, mert még az
egész kicsik is részt vettek a játékban. Volt aztán még egy sors-
döntõ mérkõzés a nõk és a férfiak között. Na, és persze, hogy a
nõk gyõztek. Még mondja valaki, hogy õk a gyengébb nem!
Igaz, majdnem kétszer annyian voltak, mint a fiúk, így érvénye-
sült a „Sok lúd disznót gyõz” régi mondás is.
A vidám családi verseny után a Tinódi presszóban jó hangulat-
ban töltötték a résztvevõk és a nézõk a napot.

Hargitai Lajos

TINÓDI KÖTÉLHÚZÁSTINÓDI KÖTÉLHÚZÁS
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KIT TÁMOGAT AZ MDF?
Pauscher Lajos pénteken arról tájékoztatta szerkesztõségün-
ket, hogy az MDF jelöltje, Harasztiáné Terner Irén visszalép a
Fidesz jelöltje, Lengyel Zoltán javára. Kérte ennek a hírnek a
megjelentetését.
Kedden viszont megérkezett hozzánk Harasztiáné Terner Irén
hivatalos levele, amit fentebb fizetett politikai hirdetésként ol-
vashatnak.
Pauscher Lajos szerdán délelõtt személyesen kereste fel a szer-
kesztõséget és az alábbi nyilatkozatot tette:
— Az MDF tagságát csúnyán kijátszották. Pénteken délelõtt
Harasztiáné Terner Irén még igent mondott arra a kérésre,
hogy lépjen vissza. Estére ez megváltozott. A Hotel Kovácsba
hívott bennünket, ahol meglepve láttuk, hogy egy csomó, szá-
munkra ismeretlen ember van jelen. Ezek nem MDF-tagok vol-
tak, hanem Harasztiáné Terner Irén ismerõsei. Rostás Ferenc
felszólította a jelenlévõ MDF-tagokat, hogy szavazzák meg
Harasztiáné Terner Irén visszalépését a Fidesz jelöltje, Lengyel
Zoltán javára. Az ott jelenlévõ kívülállók azonban indulatosan
kiabálni kezdtek: mi az, hogy csak az MDF-tagok szavazhatnak,
õk is szavazni akarnak. Hiába mondtuk azt, hogy ez így törvény-
telen, Harasztiáné Terner Irén mégis szavazásra tette fel a kér-

dést az egész társaság elõtt. Az alábbiak szerint alakult a szava-
zás: a 38 jelenlévõbõl végül csak 12 szimpatizáns szavazott arra,
hogy ne lépjen vissza a jelölt. A többi tartózkodott a szavazástól.
Feltehetõen érezték, hogy törvénytelen az eljárás. A jelenlévõ 8
MDF-tagból 5-en arra szavaztak, hogy lépjen vissza a jelölt a Fi-
desz, illetve Lengyel Zoltán javára. Egy vidéki tag nemmel sza-
vazott, egy tartózkodott, Harasztiáné Terner Irén pedig érin-
tettként nem szavazott.
Tiltakozásul a törvénytelen eljárás miatt az öttagú sárbogárdi
helyi szervezet három tagja, Rostás Ferenc, Szakács Benõné és
Pauscher Lajos kiléptek az MDF-bõl. Ezzel a helyi szervezet-
nek az alapszabály szerint hivatalosan is meg kell szûnnie. Bebi-
zonyosodott, hogy a hajdani „nyugodt erõ”-bõl, Antall József,
Lezsák Sándor, a régi alapítók polgári pártjából mára semmi
sem maradt.
Mi hárman kérünk minden valóban MDF-szimpatizánst, támo-
gassák szavazataikkal Lengyel Zoltánt, a Fidesz jelöltjét, ha azt
szeretnék, hogy valóban rendszerváltás legyen itt! Mi nem le-
szünk cinkosok a jobboldali polgári érdekek elárulásában és ab-
ban sem, hogy az MDF-et átjátsszák a baloldal bõrébe bújt
Leisztinger-féle milliárdosok kezére.

Hargitai Lajos

Nyílt levélre nyílt válasz
Kedves gyógyszerész úr! Köszönöm kitüntetõ figyelmét, és
örülök, hogy ilyen érzékeny a politikai eseményekre. Minél
többen vannak ilyen figyelmes emberek, annál jobban kont-
rollálva van a politika, ami szerintem nagyon fontos, saját ér-
dekünkben. Igaza van, amikor úgy érzi, hogy Önnek is bele-
szólása van az eseményekbe. Szerintem mindenkinek beleszó-
lása van, csak sokan érdektelenek, nem figyelnek, nem hiszik,
hogy van értelme szólni, tenni, pedig van, lenne értelme.
Felszólítására, hogy lépjek vissza a jobboldal javára, a vála-
szom a következõ:
A választás éjszakáján az aktivistákkal együtt többen figyeltük
az eredmények alakulását. Amikor a végleges eredmény ki-
alakult, fél óra múlva közöltem az álláspontomat, hogy vissza-
lépek, mivel esélytelen vagyok a következõ fordulóban. A
visszalépésemet egyik oldal javára sem tettem volna, mivel
szavazóimat én felelõs, felnõtt embereknek tartom, akik el
tudják dönteni, hogy kire voksoljanak, ha én már nem leszek
versenyben. Különben is, ki vagyok én, hogy megmondjam
bárkinek, hogy mit tegyen? Hétfõn az MDF országos hivatalá-
ba mentem, hogy megbeszéljük a további lépéseket. Akkor
még abban bíztunk, hogy van tárgyalási lehetõség a nagyobbik
ellenzéki párttal, azt hittük, hogy van közös jövõ, és van esélye
együtt a kormányváltásnak. Legalábbis az MDF megtette a tõ-
le telhetõt, bejutott a parlamentbe.
Sajnos, nem volt idõnk ennek a hatalmas teljesítménynek
örülni, mert akit szövetségesünknek tartottunk, arról kide-
rült, hogy nem vesz komolyan minket. Innentõl fogva várako-
zó álláspontra helyezkedtünk, hogy milyen megállapodás szü-
letik. Csütörtökön délután kiderült, hogy nem lehetett meg-
egyezni, mert a Fidesz a programjának módosítására tett
nyolc pontos ajánlatunkkal egyáltalán nem foglalkozott. Csü-
törtökön az MDF elnöksége ajánlást, kérést fogalmazott meg
a jelöltek felé, hogy ne lépjenek vissza. De rábízta mindenkire,

hogy döntse el, helyileg mit tart helyesnek. Ez egy olyan gesz-
tus volt felénk, amit csak kevés párt engedne meg a jelöltjei-
nek. Egy ilyen döntéshez kell csak igazán nagy bátorság. De
egy ilyen párt és pártvezetés, amely nem akármekkora akadá-
lyokon keresztül érte el ezt az eredményt, már elég edzett.
Ezért volt bátorsága ehhez a döntéshez is.
Önhöz hasonlóan több ismerõsöm, szimpatizánsok, válasz-
tók, rokonok is felszólítottak és különbözõ állásfoglalásokra
kértek.
Mindenkinek az volt a válaszom, hogy visszalépek, de ezt úgy
teszem, hogy nem jelölöm meg, kinek a javára. Ahogy azt a saj-
tóból ismeri mindenki, éreztem, hogy bárhogy döntök, nem
lesz helyes. Ez annak a tipikus esete, hogy ha meleg a leves, az
a baj, ha hideg, akkor meg az a baj. Ezért nem akartam egyedül
dönteni, öszszehívtam a helyi szervezetet és az aktivistákat
pénteken, hogy szavazásra bocsássam a kérdést. A döntés az
volt, hogy ne lépjek vissza. Így azokra bíztam, akik sokat tettek
és segítettek abban az eredményben, amit elértem.
Most nyugodt vagyok, helyes volt az eljárásom, mert az ered-
ményt sem egyedül értem el, a szavazóim és segítõim nélkül
most nem lennék döntéshelyzetben. A döntésem pedig a vá-
lasztóim akaratát tükrözi. Azért írtam le lépésrõl lépésre az
eseményeket, hogy érezhetõ legyen, milyen nehéz döntés volt,
és joggal szólított fel a színvallásra. Hatalmas nyomás volt raj-
tam. De a választóim bizalma a legfontosabb, és nem hagyom
cserben õket azzal, hogy visszalépek. Ahogy azt az elején ír-
tam, megpróbálom értük a lehetetlent, és bízom benne, hogy
lesz eredménye a döntésemnek, mert szavazóim sem hagynak
cserben. Kérem, fogadja el a válaszomat. Számítok további
megtisztelõ figyelmére, ami a jövõbeni eseményeket illeti.
Üdvözlettel:

Harasztiáné Terner Irén
(X — Fizetett politikai hirdetés)
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BARTÓK BÉLA EMLÉKÉRE
Fellegi Ádám koncert-zongoramûvész és Várdai István gor-
donkamûvész volt a sárbogárdiak vendége húsvét vasárnap,
délután. A hangversenyt a Madarász József Városi Könyvtár és
a Bogárd—Dal Egyesület szervezte az Európai Unió támogatá-
sával, Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából. A
rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartották.
Huszics Vendel, a városi vegyes kar karnagya köszöntötte a
nagyszámú közönséget és az elõadómûvészeket.

Fellegi Ádám Liszt-díjas zongoramûvész sajátos, szellemesen
népszerûsítõ, beszélgetõs stílusával könnyen teremtett közvet-
len, oldott kapcsolatot a közönséggel.
Két Mozart-darabbal, a D-dúr szonáta elsõ tételével és egy köz-
ismert iskoladarabbal, a Török indulóval vezette föl Bartókot,
majd Bartók Román népi táncok címû zongoramûve hangzott

el. Ezután Várdai Istvánnal az I. rapszódia csellóra és zongorá-
ra írt változatának elõadása következett. Végül Liszt egyik ma-
gyar rapszódiájával zárult az est.
Várdai István, Huszics Vendelék unokája, nem elõször mutat-
kozott be a sárbogárdi közönség elõtt. Az ifjú mûvész a kórus
hangversenyeinek rendszeres szereplõje. A Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Fõiskola hallgatója, de emellett rendszeresen kon-
certezik Magyarországon és külföldön (Spanyolország, Japán,
Németország) egyaránt. Most készül Beethoven hármas verse-
nyére Kelemen Barnabással és Jandó Jenõvel.
A hálás közönség lelkes vastapssal köszönte meg a színvonalas,
szép mûsort a két elõadómûvésznek. Többen kérték Fellegi
Ádámot, hogy máskor is jöjjön el Sárbogárdra. Reméljük, lesz
folytatása ennek az emlékezetes találkozónak.

Hargitai Lajos

HÍREK ÁGOTÁRÓL
Március 14-én a hagyományoktól eltérõ-
en fáklyás felvonulással ünnepeltünk. A
polgármesteri hivatal és az iskola közötti
utat égõ fáklyával a kezükben, énekelve
tették meg a tanulók és a felnõttek, mint-
egy 250-en. Impozáns látványt nyújtott az
iskola udvarában az 1848/49-es emlékmû
elõtt felsorakozott tömeg a fáklyával. Ba-
ranyák István polgármester ünnepi be-
szédét a tanulók mûsora követte, ami eb-
ben a különleges környezetben igazán
méltó volt az ünnephez.
Fogászati vetélkedõn vett részt az alsó ta-
gozatos tanulók nagy része (45 fõ). A ve-
télkedõ egy elõzetes feladattal 4 fõs csa-
patokban zajlott, amely során a tanulók
megismerkedtek a fogaink felépítésével,
anatómiai ismereteket szereztek, szó volt
a fogápolásról, helyes táplálkozásról. A
nyertes csapat Hufnágel Flóra, Sinkovics
Gábor, Nagy Renáta és Nagy Richárd 3.
osztályos tanulók.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatósá-
ga által kiírt 3 fordulós természetismereti
vetélkedõn 440 csapat közül 47. lett a Né-
meth Cintia, Németh Viktória, Szekeres
Mercédesz és Nagy Petra kvartett.

Országos népdaléneklési döntõbe jutott
Nagy Kamilla 5. osztályos tanuló Szecsõ-
di Rita tanárnõ felkészítésével. A 28 in-
duló a hallgatóságának maradandó él-
ményt nyújtott. A zsûri elnöke Bodza
Klára népdalénekes volt, õ adta a mi lá-
nyunknak a bronzminõsítõ oklevelet. A
döntõ helyszíne a budapesti Néprajzi
Múzeum volt.
A Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatás In-
tézmény által szervezett Sárvíz rajzverse-
nyen a népi motívumok megjelenítése
volt a téma. Minõsítéseink: Bíró Balázs 8.
osztályos, Roszkopf Anita 7. osztályos és
Handa Soma 4. osztályos tanulók arany,
valamint Sebestyén Zsanett 2. osztályos
tanuló bronz.
A megyei mezei futóversenyt Agárdon
rendezték meg. Tóth Balázs 3000 méte-
ren 7., Török Renáta 2500 méteren 17.,
Bagin Alex 2000 méteren 16., Bor Ádám
pedig 18. lett. Utóbbiak Virág Ferenccel,
Jádi Balázzsal, Sinkovics Alexszel kiegé-
szülve csapatban nyolcadikak lettek.
A Fejér és Tolna Megyei Vízügyi Igazga-
tóság székesfehérvári telepét látogatták
meg a 6-8. osztályosok a víz világnapja al-

kalmából. A tanulók három csoportban,
fegyelmezetten, érdeklõdõen vettek
részt a tájékoztatón. Kísérletezhettek,
mikroszkóppal figyelhették meg a víz élõ-
világát, elõadást hallhattak a víz fontos-
ságáról az ember életében.
Mozilátogatásra is sor került március vé-
gén: 45 tanulóval a Pirosszka címû filmet
tekintettük meg a székesfehérvári Cine-
ma City-ben.
A szülõi munkaközösség néhány lelkes
tagja és a tanulók az udvar „virágos” ré-
szeit tették rendbe, ültettek, gyomláltak,
parkosítottak.
Készülünk már a tanulmányi kirándulá-
sokra, az Ágota iskolanapokra és a nyári
táborra is.

Gerse Ferenc
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Húsvéti táncház és locsolás Cecén
A Gerlice néptáncegyüttes húsvéti táncházat rendezett a cecei
mûvelõdési házban vasárnap délután. A gyerekekkel a szülõk,
ismerõsök is többen eljöttek. A mezõföldi táncok voltak a tánc-
rendben. A kisebbek megtanulták a zsebkendõs ügyességi tán-
cot, majd a fiúk locsolóversekkel köszöntötték a lányokat, és
természetesen volt egy kis elõlocsolkodás is. Minden fiú kapott
ajándékot a lányoktól a szép locsolóversekért.

Locsolás a tájháznál

Az igazi nagy locsolásra húsvét hétfõn, délelõtt került sor a
cecei tájház udvarán.
A hangulatos, szép parasztportán volt elegendõ hely a húsvéti
hagyományok felelevenítésére. A táncosok, kicsik és nagyok
egyaránt szépen felöltöztek népviseletbe. Megterítették az ud-
varon az asztalt, kis kosárkákba rakták a hímes tojásokat, így
várták — kisszékeken körbe ülve, a fûben — a locsoló fiúkat. A
fiúk késtek. Idõ kellett nekik, míg befogták a lovas kocsit, nóta-
szóval végigjárták a falut és összeszedték a bandát. Végre aztán
megérkeztek a tájházhoz, ahol illõ módon szép locsolóverseket
adtak elõ.
Elõször csak szelíden, kis kölnisüvegekbõl öntözték a hervado-
zó lányokat, asszonyokat, majd elõkapták a szódásüvegeket és
adj neki. A lánycsapat sikítva rebbent szét, de azért nem olyan
nagyon szaladtak, mert mindegyik szerette volna, ha húsvét al-
kalmából igazán kap az áldásból. Ez persze a fiúkon nem
múlott, adtak, amíg volt az üvegekben.
Aztán következett az igazi locsolás, mert megérkeztek a nagy
legények vödrökkel és borították rendesen a lányokat. A locso-

lásért kaptak a fiúk hímes tojásokat és virágot a kalap mellé.
Utána következett a tánc.
Sok érdeklõdõ állt kívül és figyelte kíváncsian az eseményeket.
Tetszett mindenkinek, hogy megelevenednek a régi hagyomá-
nyok. Sok felnõtt is felöltözött népviseletbe.
Varga Gábor polgármesterrel beszélgettem arról, hogy a falu
összetartásában milyen nagy szerepe van a hagyományoknak.
Ezért is szeretnék, ha a tájház rendszeres helye lenne a hagyo-
mányõrzésnek.
A tájház gazdag gyûjteményét sok település megirigyelhetné. A
kiállított tárgyakból megismerhetik az érdeklõdõ látogatók azt,
hogy milyen volt itt a régi paraszti élet, milyen szerszámokkal
dolgoztak, mik voltak a szokások. Most kapták vissza a Nemzeti
Múzeumtól a cecei juhász céhládáját, amely rézberakással gaz-
dagon díszített, igazi pásztormunka. Különlegesség az a csen-
gettyûgyûjtemény is, amelyen akár a juhásznótát is ki lehet
verni.
Épül már a mesterségek háza a régi gyógyszertár helyén, a falu
központjában. Ott lehet majd megtanulni a kosárfonást, csip-
keverést, szövést, fonást, hímzést, lehet majd agyagozni, megis-
merkedni a kerámiakészítés módjaival.
Iker Józsefné, a táncegyüttes szakmai vezetõje nincs egyedül a
munkájában. A nagyobbak figyelnek a kisebbekre, segítik õket
a tánc tanulásában. Egyre többen segítik õt a régi táncosai és a
gyerekek szülei közül. Az édesanyák látják, hogy a gyerekek tes-
ti-lelki fejlõdésükben milyen sokat kapnak az együttestõl.

Hargitai Lajos

ISTEN ÉLTESSE!
Erdélyi György tõsgyökeres nagylóki la-
kos múlt héten töltötte be életének 91.
évét. A község legöregebb férfiúja meg-
járta a frontot, fogságban volt Franciaor-
szágban, majd a háborút követõen pará-
dés kocsis lett az állami gazdaságban,
ahol közel húsz évet dolgozott, 1976-ig.
Feleségével három gyermeket neveltek
föl: Györgyöt, Istvánt és Máriát, és meg-
érték az 50. házassági évfordulójukat is.
Azonban Gyuri bácsi 1989-ben elvesztet-
te feleségét, öt éve pedig György fiát. Sze-
rencsére azonban nem maradt magára,
hiszen lánya és veje, Végh Ferenc együtt
maradtak vele, és nagy szeretetben, oda-
adással ápolják, gondozzák õt. Emellett

öt unoka és hat dédunoka feledteti vele a
fájdalmas veszteséget, illetve színesíti
öreg napjait.
A jeles születésnap alkalmából múlt hét
szerdán Gyuri bácsi egyik unokája, Györ-
gyi meglepetést szervezett a papának
pezsgõvel, tortával. A család mellett Tóth
József polgármester is felköszöntötte az
ünnepeltet a község nevében, másodma-
gával. Gyuri bácsi, ha nem is hall már
olyan jól, mint valaha, de jó egészségnek
örvend és humorát sem hagyta el.
— Megérem én a százat is! — mondta
mosolyogva szerettei koszorújában.
Úgy legyen! Isten éltesse, Gyuri bácsi!

Hargitai Kiss Virág
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KERTÉSZKEDÕ TOLVAJOK

Ismeretlen tettes április 5-én, 00.00 és 09.30 közötti idõben be-
hatolt K. Cs. sárosdi lakos házának bekerített udvarára, és on-
nan eltulajdonított 1 db Robix típusú kapálógépet. Az okozott
kár kb. 100.000 Ft.
Ismeretlen tettes április 8-án, 2.00 óra körüli idõben kerítésle-
taposás módszerével behatolt K. L.-né cecei lakos melléképüle-
tébe, ahonnan eltulajdonított 1 db Stihl motoros fûrészt. Az
okozott kár kb. 100.000 Ft.
Ismeretlen tettesek március 16-a és március 27-e közötti idõben
a Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Kht. sérelmére a
kezelésükben lévõ 6209 sz. út 22+500—24+500 km szelvényei
között 28 db akácfát, február 21-ét megelõzõen pedig a 6307
számú út 3+200 km szelvényébõl 50 db akácfát fûrészeltek ki és
tulajdonítottak el. Az okozott kár 54.432 Ft illetve 37.128 Ft.
Ismeretlen tettes március 25-én, 10.00 óra és április 5-én, 10.00
óra közötti idõben Sárbogárd 6219-es számú út 19+500 km
szelvényénél eltulajdonított 1 db közlekedési táblát oszloppal
együtt.

KÖNNYÛ PRÉDA

Ismeretlen tettes március 10-én, 15.45 körüli idõben eltulajdo-
nította Z. M. mezõszilasi lakos pénztárcáját, benne 25.000 Ft
készpénzzel, OTP-bankkártyával és iratokkal, amit a sértett a
Penny és az Aranyorsó üzletek között veszített el.
Ismeretlen tettes április 10-én, 9.00 és 9.45 közötti idõben a
vajtai polgármesteri hivatal irodahelyiségébõl eltulajdonította
K. M.-né sáregresi lakos pénztárcáját, benne 40-50.000 Ft kész-
pénzzel, valamint irataival.
Ismeretlen tettes április 7-én, 16.45 és 17.55 közötti idõben al-
kalmi lopás módszerével Vajtán eltulajdonította L. J. vajtai la-
kos kézitáskáját, benne pénztárcájával, irataival és 11.900 Ft
készpénzzel.
Ismeretlen tettes április 8-án, a hajnali órákban a Cece, Köztár-
saság úton lévõ kocsmából eltulajdonította F.-né O. Z. Zs.
sáregresi lakos az asztalon lévõ Motorola V550 típusú mobilte-
lefonját. Az okozott kár kb. 37.500 Ft.

SZESZTESTVÉREK

V. J. sárbogárdi lakos március 18-án, 15.15-kor Sárbogárd bel-
területén (Mikes köz) személygépkocsival úgy vett részt a köz-
úti forgalomban, hogy a vezetés megkezdése elõtt szeszesitalt
fogyasztott. Az intézkedés során Lion típusú alkoholszondát al-
kalmazott az intézkedõ járõr. A szonda lefújás után 0,92 mg/l
értéket mutatott, ezért vérvétel céljából a sárbogárdi ügyeletre
elõállították.
T. F. J. sárbogárdi lakos április 8-án, 21.15-kor a tulajdonát ké-
pezõ Daewoo Matiz típusú személygépkocsival Sárbogárd bel-
területén ittas állapotban közlekedett. Az intézkedõ rendõr el-
lenõrzés céljából megállította, mely során LION típusú alko-
holszondát alkalmaztak, amely lefújás után 1,10 mg/l értéket
mutatott, ezért nevezettet vérvételre elõállították.

TRABI A KIRÁLY!

Ismeretlen tettes április 7-én, 7.00 és 13.00 óra közötti idõben
Benedek-pusztáról eltulajdonította M. J. cecei lakos Trabant tí-
pusú személygépkocsiját. Az okozott kár kb. 300.000 Ft.

PUSKAPOROS HANGULATBAN

Ismeretlen tettes április 8-án, 19.17 és 21.00 óra közötti idõben
A. Á. I. cecei lakos lakásába az ablakon keresztül kétszer belõtt.
A lövedékek az ablakon áthaladva a szekrényben álltak meg. Az
okozott kár kb. 20-25.000 Ft.
Ismeretlen tettes április 5-e és április 6-a közötti idõben Sárbo-
gárdon, az István utcai K. I. tulajdonában lévõ ingatlan keríté-
sére felhelyezett 8 db MSZP-s választási plakátot eltulajdoní-
totta. Az okozott kár kb. 40-64.000 Ft közötti.
K. G. simontornyai lakos 2006. február óta nem fizet tartásdíjat
H. H. sárbogárdi lakosnak közös gyermekük után. Az elmara-
dott tartásdíj összege kb. 30.000 Ft.

ELEKTROMOS RÁJÁK

Ismeretlen tettes április 9-én, 18.00 órakor a G. M. kálozi lakos
tulajdonát képezõ kálozi Ezüst tanyán megrongált 1 db állat-
mérleget, valamint eltulajdonított a fekvõ villanyoszlopokról 7
db keresztvasat, 3 db kismegszakítót és légkábelt. Az okozott
kár kb. 41.000 Ft, rongálással kb. 50.000 Ft kár keletkezett.
Ismeretlen tettes április 9-én, 20.00 óra körüli idõben ablakbe-
törés módszerével behatolt F. L. kálozi lakos Káloz, Bel-
majoron lévõ tanyájára és villanymotorokat tulajdonított el. Az
okozott kár 30.000 Ft, rongálással kb. 2.000 Ft kár keletkezett.

ALVAJÁRÓ VOLT?

Ismeretlen tettes április 9-én, 20.00 és április 10-én, 7.00 óra kö-
zötti idõben kerítésbontás módszerével behatolt Mezõszilas,
Fõ utcában lévõ Mezõföld MGSZ telephelyére és ott lakatlevá-
gás módszerével több raktárhelyiségbe bement illetve kutatást
végzett. Eltulajdonítás nem történt, a rongálással okozott kár
kb. 15.000 Ft.
Ismeretlen tettes április10-én, 22.00 óra és április 11-én, 7.55
közötti idõben ajtóbetörés módszerével behatolt a D. T. sárbo-
gárdi lakos üzemeltetésében lévõ Sárbogárd, Ady E. úti ÉDEN
kávézóba és eltulajdonított kb. 3.000 Ft készpénzt és 1 db Nokia
3300 típusú mobiltelefont.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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VÁLASZTÁSI
KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a 6. számú egyéni vá-
lasztókerület lakosságát, hogy az or-
szággyûlési választások I. fordulója
eredménytelenül zárult.

A körzetben II. fordulót kell tartani,
errõl tájékoztatót kap valamennyi
választópolgár.

A választás II. fordulója 2006. április
23-án, vasárnap lesz, amikor a szava-
zókörök reggel 6.00 órától 19.00
óráig tartanak nyitva és várják a sza-
vazásra megjelenõket.

Krupa Rozália,
a helyi választási iroda vezetõje

H Ú S V É T I K U P A
Április 14-én, 10 órai kezdettel a Sárbo-
gárdi Tömegsport Egyesület az 1991-es
és 1996-os születésû gyerekeknek kispá-
lyás labdarúgótornát rendezett a sárbo-
gárdi sporttelepen. A ’96-os születésûek-
nél Sárbogárd, Sárszentmiklós, Nagylók
csapatai képviseltették magukat. Nagyon
sok színvonalas mérkõzést láthattunk, a
szurkolókból sem volt hiány. A gyerekek
nagy odaadással és egymás buzdításával
töltötték el a napot. Minden csapat két-
szer játszott az ellenféllel. A következõ
eredmények születtek:
A ’96-os születésûeknél: I. Sárszentmik-
lós, II. Nagylók, III. Sárbogárd csapata.
A ’91-es születésûeknél: I. Sárszentmik-
lós, II. Töbörzsök, III. Sárbogárd, IV.
Nagylók csapata lett.
Különdíjban részesültek a ’96-osoknál:
gólkirály: Szekeres Martin, Nagylók; La-
katos Dávid, Sárszentmiklós; a legjobb
mezõnyjátékos: Killer Máté, Nagylók; a

legjobb kapus: Palásti Ármin, Sárszent-
miklós. A ’91-eseknél: gólkirály: Gráczer
Gergely, Sárszentmiklós; a legjobb me-
zõnyjátékos: Emperger Bence, Sárszent-
miklós; a legjobb kapus: ifj. Mondovics
Zoltán, Sárbogárd. A legsportszerûbb
csapat a ’96-os korosztályból Sárbogárd
csapata lett.
Az eredményhirdetés után minden részt-
vevõt csokoládéval jutalmaztak.
Köszönjük a támogatóink segítségét:
Sárbogárdi Tömegsport Egyesület, Légió
2000 Security Kft., Domján János vállal-
kozó, Lajtos János, Szakács István, Né-
meth Attila, Kéri Zoltán, Tóth Zoltán.

MEGHÍVÓ
2006. április 29-én hintók amatõr

kettesfogat-hajtó versenye Sárbogárdon.
Program:

9.00 óra: fogatok érkezése; 10.00 óra: akadályhajtás I. forduló-
ja; 12.00 óra: Molnár Csaba bemutatója, néptáncbemutató;
13.00 óra: akadályhajtás II. fordulója; 15.30 óra: vadászhajtás;
17.30 óra: ünnepélyes díjkiosztó; 18.00 óra: tombolasorsolás.

NÉPMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
— kerámia, mézeskalács, kosárfonás, arcfestés, csuhémester-
ség, tûzzománc.

www.les.bogárd.hu
Lovas Egyesület, Sárbogárd
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Jenõ—Sárbogárd 1-0 (1-0)
Sárszentmihály: 100 nézõ. Vezette: Rábai Ferenc. Jenõ: Furu-
lyás, Erdélyi, Földvári, Horváth, Khilenberg, Nyakas, Czövek
(Domján), Halenár, Tóth, Csizmadia, Fodor. Sárbogárd: Mon-
dovics, Csuti, Pálinkás, Ilyés, Juhász, Kapusi, Bognár, Huszár,
Szabó (Tomán), Csendes, Kõvágó.
A mérkõzés Sárszentmihályon, igen rossz talajú pályán került
megrendezésre. Az elsõ helyzet a 2. percben a hazaiak elõtt
adódott. Halenár 20 m-es szabadrúgását védte a vendégek ka-
pusa. A 10. percben Kapusi szögletét Bognár fejelte a kapu mel-
lé. A 12. percben újabb Bognár-fejes, ezt Furulyás védte. A 14.
percben Halenár szabadrúgását Tóth fejelte a hálóba, 1-0. A 19.
percben egyenlítési lehetõség adódott, Kõvágó került gólhely-
zetbe, lövését szögletre ütötte a hazaiak kapusa. A 22. percben
Nyakas lövése centiméterekkel kerülte el a kapunkat. A 27.
percben Fodor beadását Tóth fejelte Mondovics kezébe. A 32.
percben Kõvágó beadását Bognár fejelte kapura, Furulyás
azonban ezt is védte. A 38. percben Tóth 20 m-es kapáslövése
kerülte el a kapunkat. A 42. percben Földvári szabadrúgása a
sorfalról vágódott a mezõnybe. A félidõ utolsó eseménye a 45.
percben esett, Kapusi lövését védte Furulyás.
A II. félidõt vendégtámadások vezették be sok gólhelyzettel, de
ezek sorra kimaradtak. Az 57. percben, a szép Csendes—Kõvá-

gó akció végén az utóbbi gólhelyzetben a kapus kezébe lõtte a
labdát. A 65. percben a II. félidõ elsõ hazai helyzetét Halenár
elhibázta. A 71. percben Halenár 18 m-es szabadrúgását a vé-
dõk kifejelték. A hajrá ismét a vendégeké, de az egyenlítés el-
maradt. A 82. percben Tomán szabadrúgását védte a jenõi ka-
pus. A 85. percben ismét Tomán a fõszereplõ, közeli kapáslövé-
se a kapu fölé szállt. A látottak alapján a döntetlen igazságo-
sabb lett volna.

Ifjúsági mérkõzés: Jenõ—Sárbogárd 1-4 (0-3)
Sárszentmihály, vezette: Kovács János. Fordulóról fordulóra
jobb játékkal rukkol elõ ifjúsági csapatunk. A tavaszi idényben
még pontot sem veszített. Sárszentmihályon is magabiztos, gól-
ra törõ játékkal gyõzte le a listavezetõ Jenõ csapatát. A 4-0-ás
vendégvezetés után a hazaiak szépítõ gólját lesállás elõzte meg.
Góllövõk: Csepregi (2), Budai, Szabó Z.
Április 23-án, vasárnap, 15.00 és 17.00 órakor ifjúsági és felnõtt
csapatunk Elõszállás csapatát fogadja hazai pályán, gyõzelmi
reményekkel.

Hajrá Sárbogárd!
Pozsár László

Femol-csoport állása
1. Kisláng 19 16 3 - 66-13 51
2. Sárosd 19 16 2 1 97-22 50
3. Pálhalma 19 14 3 2 73-27 45
4. Jenõ 19 14 2 3 71-20 44
5. Seregélyes 19 14 1 4 90-29 43
6. Szabadbattyán 19 10 2 7 50-45 32
7. LMSK 19 7 7 5 55-35 28
8. Lajoskomárom 19 8 3 8 47-48 27
9. Káloz 19 8 3 8 30-42 27
10. Mezõszilas 19 8 2 9 50-52 25
11. Sárbogárd 19 6 2 11 40-53 20
12. Füle 19 3 2 14 31-85 11
13. Elõszállás 19 2 4 13 18-69 10
14. Beloiannisz 19 2 2 15 30-80 8
15. Mezõfalva 19 2 2 15 19-68 7
16. Kulcs 19 1 2 16 20-99 5

Femol-csoport
eredményei

Szabadbattyán—Sárosd 0-2 (0-0)
150 nézõ, vezette: Nagy. Gólszerzõ: Ko-
vács, Bercsényi. Ifjúsági mérkõzés: 2-1.

Káloz—Mezõfalva 3-1 (1-0)
250 nézõ, vezette: Tóth. Gólszerzõ:
Mayer, Kovács (2), illetve Eper. Ifjúsági
mérkõzés: 1-1.

Seregélyes — Beloiannisz 7-3 (3-1)
300 nézõ, vezette: Kovács. Gólszerzõ:
Tömör L. (3), Polányi, Benczik A.,
Benczik Cs., Tímár, illetve Lakakisz (2),
Sztefanopolusz. Ifjúsági mérkõzés: 20-0.

Pálhalma—LMSK 3-2 (1-1)
150 nézõ, vezette: Kékesi. Gólszerzõ:
Reichardt (2), Boldi, illetve Nyikos (2).
Kiállítva: Nyikos, Csizmadia (Lepsény).
Ifjúsági mérkõzés: 1-6.

Mezõszilas—Lajoskomárom
2-0 (1-0)

140 nézõ, vezette: Termõ. Gólszerzõ:
Szepesi, Kecskés. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

Jenõ—Sárbogárd 1-0 (1-0)
100 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Tóth. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Kisláng—Füle 4-1 (1-0)
210 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ: Ju-
hász, Maszlag, Zimmermann, Bekõ, illet-
ve Csiszár. Kiállítva: Somogyi (Füle). If-
júsági mérkõzés: 2-1.

Elõszállás—Kulcs 3-2 (2-0)
140 nézõ, vezette: Kalmár. Gólszerzõ:
Kovács (2), Csontos, illetve Horváth, Ko-
vács. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

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.

Tel.: 06 (20) 9232 508, fax: 06 (25) 460 536

SZABADI
Autójavító Bt.
Személyautó — kamion — teherautó

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

tás, * szélvédõcsere.
Biztosítási kárrendezés

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

237 297, e-mail: szabadibt@invitel.hu

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

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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Fizetett politikai hirdetés

ROMOKBAN A KÖLTSÉGVETÉS
A Gyurcsány-kormány újra becsapta az egész országot: csak a válasz-
tások elsõ fordulója után derült ki, hogy a költségvetés romokban van,
a hiány tarthatatlan, és a kormány elköltötte az adófizetõk pénzét.
A Pénzügyminisztérium április 10-én
nyilvánosságra hozott adatai szerint az
államháztartás elsõ negyedévi hiánya
789,2 milliárd forint, ami az éves elõi-
rányzat 51,1 százaléka. Az elsõ negyed-
éves hiány 91,1 milliárd forinttal több a
tárca által korábban prognosztizált 698,1
milliárd forintnál. Azaz az államháztar-
tás hiánya már három hónap alatt meg-
haladta az egész évre tervezett hiány fe-
lét.
Már tavaly márciusban is különbözõ
megszorításokat volt kénytelen alkal-
mazni a kormány:
— nem fizette ki a gazdáknak a nekik jo-
gosan járó támogatásokat;
— nem fizette ki idõben az európai uniós
pályázati pénzeket a nyertes önkormány-
zatoknak, vállalkozóknak;
— visszatartott közel 400 milliárd Ft áfa-t,
amely jogosan járt volna a vállalkozók-
nak.
Ezzel a kormány önmaga gerjesztette a
drasztikus körbetartozások kialakulását
és a vállalkozásokat érintõ csõdhullá-
mot. Az utóbbi hónapokban több mint
300 százalékkal növekedett a körbetar-
tozó adósok száma.
Folyamatosan nõ a munkanélküliség.
Ma a regisztrált munkanélküliek száma
meghaladja a 400 ezer fõt, és közel
300-350 ezer ember csak alkalmi munká-
ból tud megélni.
Ha nem történik változás, akkor rövid
idõn belül tovább romlik a forint, tovább
nõ a munkanélküliség, és újabb draszti-
kus áremelések, megszorítások várha-
tók. A drasztikus megszorítások elõké-
szítése már meg is kezdõdött a Pénzügy-
minisztériumban. A Fidesz olyan infor-
mációk birtokába jutott, amelyek azt
mutatják, hogy a Pénzügyminisztérium
pótköltségvetési tervezetet készít elõ jú-
niusra. A Gyurcsány-kormány az embe-
rekkel fizettetné meg a rossz gazdaság-
politika és a luxuskormányzás kiadásait.
A Pénzügyminisztérium forgatókönyve
és a pótköltségvetési tervezet rövid idõn
belül 300 forintos euró-árfolyammal,
növekvõ inflációval számol. Ez azt jelen-
ti, hogy jelentõsen növekednek majd a
devizahitelek törlesztési részletei. Egy-
egy családnak akár 5-10 ezer forinttal is
többet kell fizetnie havonta.
Hosszú távon pedig alacsonyabb árfolya-
mon lesz átváltható a forint euróra az
euróhoz való csatlakozásunkkor. Így a fi-
zetések és a nyugdíjak is kevesebbet fog-
nak érni.
A 300 forintos euró-árfolyam és az inflá-
ció miatt a benzin ára tovább emelkedik,

és elérheti, sõt, meg is haladhatja a 300
Ft-os literenkénti árat.
Ez tovább rontja Magyarország, a ma-
gyar gazdaság versenyképességét.
A Pénzügyminisztérium forgatókönyve
és a pótköltségvetési tervezet alapján a
Gyurcsány-kormány egységes, 20 száza-
lékos áfát vezetne be.
Ez egyértelmû, mindenki számára azon-
nal érezhetõ áremeléseket jelent.
A Gyurcsány-kormány a még meglévõ
köztulajdon eladását is tervezi, ezzel rö-
vid távú és gyors bevételhez jutna a költ-
ségvetés. Az elmúlt négy esztendõben
már szinte minden lehetséges köztulaj-
dont elkótyavetyélt az állam.
Most újra napirendre kerülhet a kórhá-
zak eladása, privatizációja.
A tb-kassza hiányának csökkentését a
Gyurcsány-kormány úgy képzeli el, hogy
az év második felében emelnék a gyógy-

szerek árát, és fizetõssé tennék az egész-
ségügyet: ezer forintos receptfelírási és
vizitdíjat vezetnének be.
A megszorítások újból hátrányosan
érintik majd a kistelepüléseket: újabb
kispostákat, iskolákat, óvodákat zárnak
be. Nem hagyhatjuk, hogy a kormány
rossz döntéseiért az emberek, a magyar
családok és nyugdíjasok fizessenek!
Magyarországnak olyan kormányra van
szüksége, amelyiket nem terhelnek az
elõd hibái, és képes arra, hogy a pénz-
ügyi válsághelyzetet szakértõ és meg-
nyugtató módon, az emberek terheinek
növekedése nélkül kezelje.
Ezért van szükség arra, hogy a választá-
sok második fordulójában a szavazók
minél nagyobb arányban a Fidesz jelölt-
jeire szavazzanak.
A Fidesz kormányra kerülve nem meg-
szorításokkal, az emberek újabb és
újabb megsarcolásával, hanem a ver-
senyképesség növelésével, munkahely-
teremtéssel növelné az államháztartás
bevételeit.

Közlekedési lámpák Sárbogárdon
Parlamenti felszólalás 2005. június 6.

LENGYEL ZOLTÁN (Fidesz): Köszö-
nöm a szót, elnök úr. Államtitkár Úr!
Tisztelt Képviselõtársam! Siófokon több
tíz ember életét követelte egy közleke-
dési baleset, amelyre az egész ország fel-
figyelt. Érdekes módon azonnal nekilát-
tak, és kiépítették a vasúti átkelõt.
Nos, Sárbogárdon keresztülhalad a
63-as számú fõút, amelynek jelentõsen
megnövekedett a forgalma. Ez az út ke-
resztülmegy a belvároson, és bár több-
ször tettem kísérletet arra, hogy a 63-as
út szélesítésére és a városi elkerülõ sza-
kasz megépítésére a kormány pénzt biz-
tosítson, de a szocialista-szabad demok-
rata többség ezt nem támogatta.
Az átszáguldozó teherautók veszélyez-
tetik a kerékpárosokat, és ez még mind
semmi, ugyanis szerencsétlen és tehet-
ségtelen városépítésbõl kifolyólag egy
helyre lett építve iskola, gyógyszertár,
ABC, másik áruház, polgármesteri hiva-
tal, bíróság, falugazdászi iroda, és még
sorolhatnánk tovább. Ebbõl adódóan je-
lentõs a gyalogosforgalom is. A gyerekek
minden áldott nap kétszer az életük koc-
káztatásával tudnak átmenni az úttest
egyik oldaláról a másikra, miután semmi
nem védi õket.
Néhány huncut gyalogátkelõhely fel van
festve a városközpontban, de ezenkívül
semmi védelmet nem kapnak. Ugyanez-
zel küszködnek az idõs emberek, akik
még át sem tudnak szaladni az ott közle-

kedõ személyautók és kamionok között
vagy elõtt az út túloldalára.
Meggyõzõdésem, hogy egy több mint tí-
zezres városban, ahol egy ilyen nagy for-
galmú út átmegy, ahová vidékrõl járnak
be iskolások, mindenféleképpen elen-
gedhetetlen, hogy a kiemelt helyeken, de
legalább a városközpontban a buszmeg-
állónál kiépítsenek egy lámpával védett,
normális gyalogátkelõhelyet. Nos, erre a
sárbogárdiak már idõtlen idõk óta vár-
nak, ugyanis már álmodni sem mernek
arról, hogy valaha egyszer a 63-as út út-
koronája olyan széles lesz, hogy el tud
egymás mellett menni két kamion. Arról
meg pláne nem álmodhatnak, hogy meg
fog épülni belátható idõn belül a várost
elkerülõ, belvárost kikerülõ útszakasz.
Ezért elengedhetetlen, hogy a másik
irányban változás történjen.
Arra kérem az illetékeseket, hogy mie-
lõbb vizsgálják felül Sárbogárd belváro-
sának közlekedését, és alakítsák azt
olyanra, hogy a szülõk nyugodt lélekkel
engedhessék el a gyerekeiket iskolába,
ne kelljen senkinek meghalni ahhoz,
hogy észrevegye valaki, hogy ezen az út-
testen nem lehet már biztonságosan át-
menni, és hogy a gyerekek és az idõsek
életük kockáztatásával tudnak csak az
úttest túloldalára átmenni. A sárbogár-
diak nevében várom tisztelettel a mi-
elõbbi intézkedést, és köszönöm szépen
a figyelmüket.
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Sárszentmiklós—Szabadegyháza 2-0 (1-0)
Sárszentmiklós, 300 nézõ, vezette: Kas-
sai.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka, Papp
A., Bodó, Palotás, Emperger (Salga),
Markovics, Deák (Fülöp), Salamon, Ba-
kos (Tórizs), Szabó. Szabadegyháza:
Horváth, Zámbó, Jónás, Kargl (Vajda),
Balló, Kenyér, Imre, Vida, Láng, Hor-
váth G. (Gódány), Horváth F.
A helyi szurkolók gólarányjavítást vártak
csapatunktól, bár többen megjegyezték,
hogy ebben az osztályban már nincs gyen-
ge csapat, így lefutott mérkõzés sem.
A várakozással ellentétben az ellenfél
nem állt be védekezni, azaz bunkerfocit
játszani, mert végig nyílt sisakkal, és né-
hol szemre tetszetõsen játszottak.
Csapatunk játéka akadozott, rengeteg el-
adott labdánk volt. Erre a mérkõzésre is
igaz volt, hogy a megszerzett labdától
minden játékosunk igyekezett a lehetõ
leghamarabb megszabadulni.
Küzdöttek a csapatok, de igazi helyzet
egyik kapu elõtt sem alakult ki. Ebben a
játékrészben találtunk egy gólt a 31. perc-
ben, amikor a kilõtt labdára Szabó star-
tolt, a rosszul kifutó kapussal ütközött,
majd a hálóba lõtt, 1-0.
Ezután sem lendült játékba csapatunk,
így csak elképzelni tudom, hogy mit kap-
tak játékosaink a szünetben. A második
játékrészben már kialakítottunk egy
helyzetet, amelyet Szabó, most már
mondhatni, törvényszerûen elpuskázott,
pedig csak a kapussal állt szemben.
A 83. perc meghozta a fellélegzést, ami-
kor Salga 28 méteres szabadrúgása a vi-
zes füvön lepattant a kapus elõtt, és a
hosszú sarokban kötött ki, 2-0. Ennél a

gólnál azért hozzá kell tenni, hogy a befu-
tó Szabó takarást képzett a labda és a ka-
pus között.
A 85. percben még Balló végzett el egy 22
méteres, nagyszerûen helyezett szabad-
rúgást, melyet hihetetlen bravúrral vé-
dett Papp.
Összegezve a látottakat: küzdelem folyt a
pályán, de egyik csapat sem tudott a má-
sik fölé nõni, mert hiányoztak az egyéni
megoldások, nem volt a pályán egyetlen
játékosunk sem, aki pluszt adott volna a
mérkõzéshez. A középpályánk messze
tudása alatt teljesített.
Egy kívülálló a mérkõzés után nem
mondta volna meg, melyik csapat hol ta-
nyázik a tabellán, a vendégcsapat végig
egyenrangú ellenfél volt.
Kesergésnek tûnnek a leírtak, holott egy
gyõzelmet nem kell megmagyarázni,
mert azzal együtt jár a 3 pont is, de figye-
lembe véve a tabella elsõ öt helyezettjét,
nagyon nehéz lesz az elkövetkezendõk-
ben, már csak azért is, mert szombaton
Kisapostagra látogatunk, akik az elsõ és a
második helyezettet is legyõzték hazai
környezetben, majd Martonvásárra me-
gyünk egy igazi rangadóra.
Horváth Csaba edzõ: Nehéz mérkõzésen,
megérdemelt gyõzelmet szereztünk a lel-
kes, masszív Szabadegyháza ellen.
Jók: Papp Z., Papp A., Szarka, Marko-
vics, Szabó.

Ifjúsági mérkõzés:
S.szentmiklós—Szabadegyháza 4-0

Góllövõk: Szilágyi, Bartók A., Farkas J.,
Kuti.
Ifjúsági csapatunk számára ezen a mér-
kõzésen csak a gyõzelem volt az elfogad-

ható eredmény az igencsak szerény ké-
pességekkel rendelkezõ ellenféllel szem-
ben. Ami bosszantó volt, hogy ismét sike-
rült besárgítani magát egy-két játékosnak
a szövegért a biztos vezetésünk tudatá-
ban.
Barsi Gábor edzõ: Az eredménnyel elége-
dett vagyok, de a mutatott játék kevés
lesz a jövõre nézve, már csak azért is,
mert két nagyon nehéz mérkõzés vár
ránk idegenben.
Jók: Varjas, Bakos T.

Szabó Béla

Légió Security kispályás vándorkupa

2006. május 13-án
kerül megrendezésre

az I. Légió Security kispályás
vándorkupa

a sárbogárdi sporttelepen.
Jelentkezési lehet 2006. május 6-ig Németh Attilánál a
06 (20) 9270 985-ös telefonszámon.
Helyszíni nevezés nincs! Nevezési díj: 13.000 Ft/csapat.
Az elsõ 15 csapat jelentkezését fogadom el, illetve ame-
lyik csapat május 6-ig 5.000 Ft elõleget befizet.
Csapatok részére ebéd, büfé a helyszínen. Várom a csa-
patok jelentkezését.

Németh Attila

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Martonvásár 19 16 1 2 57-13 49
2. Aba-Sárvíz 19 14 - 5 57-20 42
3. Velence 19 13 2 4 47-24 41
4. Sárszentmiklós 19 11 3 5 32-20 36
5. Etyek 19 11 2 6 43-20 35
6. Csór 19 8 5 6 41-37 29
7. Kisapostag 19 8 3 8 37-43 27
8. Polgárdi 19 7 5 7 43-34 26
9. Adony 19 7 3 9 45-45 24
10. Iváncsa 19 6 3 10 29-40 21
11. Baracs 19 6 3 10 21-32 21
12. Alba Regia 19 6 3 10 29-42 21
13. Bicske 19 5 5 9 25-29 20
14. Szabadegyháza 19 6 1 12 23-53 19
15. Kápolnásnyék 19 3 4 12 30-71 13
16. Pusztaszabolcs 19 2 3 14 19-54 9

ZÁRAK
RÉZ, KRÓM, AJTÓ- ÉS ABLAKKILINCSEK

KULCS- ÉS ZÁRTARTOZÉKOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN, JÓTÁLLÁSSAL!

KULCSMÁSOLÁS
TÖRÖTT, KOPOTT KULCSRÓL IS — AZONNAL!

GRAVÍROZÁS
(TÁRGYAKBA, TOLLBA, NÉVTÁBLAKÉSZÍTÉS)

Nyitva: H-P.: 9-17-ig, Sz.: 8-12-ig
Telefon: 06 (25) 460 505

25. ÉVE A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN!

AKCIÓ!
CILLIT BANG 700,-

BIOPON takarékos 3 kg 800,-
CIF mosogató utántöltõ 150,-

SILAN 1 liter 380,-
FA dezodorok 310,-

MACH3 turbo borotvabetét 2500,-

DISZKONT
Sárbogárd, Ady E. út 123.
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Krisztus vagy Barabbás
Karinthynak van egy novellája, amely most éppen olyan aktuális lett, mint volt
1918-ban, amikor a háborúk és forradalmak zûrzavarában a Krisztus vagy Barabbás
címû kötetben megjelent. A mû nagypénteken a református templomban hangzott el
a konfirmandus fiatalok elõadásában. A pontos címet kutatva az interneten elsõként
— nagy meglepetésünkre — az MSZP erzsébetvárosi szervezetének honlapja jött elõ,
ahol megtalálható a novella elemzése. Véletlen, vagy a sors jele? Ki tudja, de minden-
képpen elgondolkodtató.
A novella elemzését így fejezi be az ismeretlen szerzõ:
„Abban a pillanatban, amikor megbomlik az egyén és közösség közötti harmonikus viszony,
így vagy úgy, de a Barabbások vészterhes világa köszönt ránk. Az önmagát, egyéniségét fel-
adó ember a teljes, egészséges emberi létezést utasítja el. Tévedéseinkbõl sem tanulunk, és
újra és újra történelmünk során a Barabbásokat választjuk, szinte öntudatlanul a
Jézusokkal szemben, hiába kapunk újabb és újabb lehetõségeket.” (www.mszp007.hu)
A kor nagyhatalma, a Római Birodalom szemfényvesztése volt, hogy színleg két sze-
mélyt állított a tömeg elé: Jézust, a megváltót és Barabbást, Róma ügynökét. Róma
érdeke úgy kívánta, hogy Barabbás a nép akaratából meneküljön meg, és általa lever-
hesse Róma a zsidó ébredést, ezt a megújulási mozgalmat. Jézus e lelki megújulás jel-
képeként volt veszélyes a Birodalom biztonságára, mert a teljes ember és a teljes világ
megváltását, megváltozását hirdette. A mai Róma, a Pénz Világbirodalma most ismét
két személy közti választást hirdet.
Valójában se akkor, se most nem személyekrõl szól a döntés. Mintha varázslatban
történne ez a választás, amiben most vagyunk. Most is Jézust kiáltunk valamennyien
és mégis Barabbás lesz belõle. A lelke mélyén mindenki jót akar, mert mindenkiben
ott van az örök emberi. Mégis gyûlölködünk és acsarkodunk egymásra összefogás he-
lyett. Így akkor is Barabbás neve hagyja el ajkunkat, ha lelkünk mélyén mind Jézust
kiáltunk. De ha így is lesz, bizonyára ez szükséges az igazi változáshoz.

(Hargitai Lajos)

Íme, az elbeszélés

Karinthy Frigyes:
Krisztus vagy Barabbás

(novella)
A harmadik nap alkonyán pedig kilépett
a bolt keskeny kapuján, és csendesen
megindult az úton. Kétoldalt feketén füs-
tölögtek a romok. Lent, a kiszáradt árok
fenekén találta az elsõt azok közül, akik
Pilátus háza elõtt kiáltozták Barabbás ne-
vét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös
felhõk felé. Megállt elõtte, és csendesen
így szólt:
— Itt vagyok.
Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett.
— Rabbi! Rabbi! — zokogott.
És a mester szelíden folytatta:
— Ne sírj. Állj fel, és jöjj velem. Mert
visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza
elé, és új törvényt kérek magamra és reá-
tok, akik Barabbást választottátok, s
akikkel ezt mívelte Barabbás.
A nyomorult pedig feltápászkodott, és az
õ ruháját megragadta.
— Mester! — kiáltott elfulladva és
könnyek között. — Ó, mester, jövök!
Mondd meg, hogy mentsem magam!
Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg,
mit mondjak!
— Semmit — mondta õ szelíden —, csak
azt, amit három nap elõtt kellett volna
mondanod, mikor Pilátus megállt a tor-

nácon, és megkérdezett titeket: — Kit en-
gedjek hát el közülük, Barabbást, a gyil-
kost, vagy a názáretit?
— Ó, én bolond — kiáltott a nyomorult,
fejét öklével verve —, ó én bolond, aki
Barabbást kiáltottam! Barabbást, aki ide
juttatott!
— Jól van — folytatta szelíden a mester
—, most hát jöjj velem Pilátus háza elé,
ne törõdj semmivel, ne figyelj semmire,
csak rám, és amikor én intek neked, kiálts
egész szívedbõl és tüdõdbõl: — a názáre-
tit! —, mintha azt kiáltanád: — Az élete-
met!! — Az pedig követte õt. És találtak
út közben egy másik nyavalyást, akinek
Barabbás elvette házát, feleségét és gyer-
mekét, és szemeit kiszúratta. És õ homlo-
kát érinté csendesen kezével, és így szólt:
— Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálem-
be, és amikor én kezemmel érintelek, ki-
álts: — a názáretit! —, mintha azt kiálta-
nád: — A házamat! a gyermekemet! a
szemem világát! — Az pedig felzokogott,
és követte õt.
És találtak egy másikat is, kinek kezei és
lábai kötéllel voltak összekötve és nyaká-
ra hurkolva, õt magát pedig arccal kifelé
bûzhödt mocsárba nyomta le Barabbás,
tetvek és csúszómászók közé. És oda-
ment hozzá, és megoldotta kötelékeit, és
így szólt:
— Ismerlek téged. Te költõ voltál, aki a
lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj ve-
lem, és amikor intek, kiáltsd: — a názáre-
tit! —, mintha azt kiáltanád: — A szabad-

ságot! a léleknek és gondolatnak szabad-
ságát! — Az pedig megcsókolta az õ saru-
ját, és csak a szemével könyörgött, mert a
szája még tele volt sárral.
És így mentek tovább, és egyre több béna
és sánta és nyomorult bélpoklos csatlako-
zott hozzájuk, akiket Barabbás tönkre-
tett. És mindegyik külön-külön zokogva
verte a mellét, és könyörgött neki, hogy
intsen majd, ha kiáltani kell: — a názáre-
tit!—, mintha azt kiáltanák: — Békesség!
békesség! békesség e földön! —
Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe,
Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és
estebédjét költötte Barabbással, a gyil-
kossal. Kövéren és fénylõ arccal ültek ott,
nehéz borokat ittak, és drága ételeket et-
tek aranyedények fenekérõl: skarlátpiros
palástjuk messze világított.
A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely
követte õt, a tornác elé járult, és felemel-
vén átszegezett kezeit, szelíden szólni
kezdett:
— A pászkák ünnepe nem múlt még el,
Pilátus! Törvény és szokás, hogy húsvét-
kor egyikét az elítélteknek elbocsássad,
úgy, ahogy a nép kívánja. A nép
Barabbást kívánta, s engem megfeszítet-
tek — de vissza kellett térnem halottaim-
ból, mert láttam, hogy a nép nem tudta,
mit cselekszik. E sokaság mögöttem meg-
ismerte Barabbást, és most új törvényt
akar — kérdezd meg õket újból, amint az
törvénykönyveinkben meg vagyon írva.
Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat
vont, s kiállván a tornác szélére, csodál-
kozva nézett végig a sokaságon, és szólt:
— Hát kit bocsássak el mármost, Ba-
rabbást vagy a názáretit? — És ekkor õ
intett nekik. És ekkor zúgás támadt, mint
a mennydörgés zengett fel a sokaság. És a
sokaság ezt kiáltotta: — Barabbást! —
És rémülten néztek egymásra, mert kü-
lön-külön mindegyik azt kiáltotta: — A
názáretit! —
A mester pedig halovány lett, és megfor-
dulván végignézett rajtuk. És külön-kü-
lön megismeré mindegyiknek az õ arcát,
de e sok arcból egyetlen arc lett az esti ho-
mályban, óriási fej, mely ostobán és gono-
szul és szemtelenül vigyorgott az õ arcá-
ba, véres szemei hunyorogtak, és szájából
bûzös lé szivárgott, és torkából úgy böm-
bölt rekedten: — Barabbás! —, mintha
azt hörögné: — Halál! halál! halál!—
Pilátus pedig zavartan lesütötte az õ sze-
meit, és mondá neki: — Te látod!—
Õ pedig bólintott fejével, és csendesen
felmenvén a lépcsõn, kinyújtotta kezeit a
hóhér felé, hogy kötözze meg.

Közreadta: Hargitai Lajos
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22-én, szombaton, 19 órakor

ÜVEGTIGRIS 2.
Színes, magyar „ízi rájder”

A történetben most külsõ veszély fe-
nyegeti az Üvegtigrist és Laliékat. Egy
építési vállalkozó ugyanis úgy döntött,
hogy lakóparkot épít a tóparton, és ki
akarja onnan vásárolni Lalit. Neki
nem a pénz számít, hanem hogy ez az
akadály tûnjön el az útjából. Lali
ugyanezt akarja, csakhogy számára az
életébe betolakodó üzletember az
akadály, akit szeretne eltüntetni köze-
li és távoli jövõjébõl. Hogy van-e az a
pénz, amiért Lali lemond a Tigrisrõl,
és hogy a hat barát hogyan reagál eb-
ben a fenyegetett helyzetben? Ezekre
talált válasz a film.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

MEGHÍVÓ
ef. Zámbó István képzõmûvész,
a Magyar Köztársaság Érdemes

Mûvésze

„Anyag az anyagban”

címû kiállításának megnyitójára
a Festetics-kastélyba.

A kiállítást megnyitják:
Verebics Katalin és Verebics Ágnes

festõmûvészek.
Karl Péter debütáló fotómûvész

„Arcok és alakok”

címû fotótárlatának megnyitójára.
Bevezetõt mond: Huber Péter

fotómûvész.
A megnyitón közremûködik:

a dégi Szivárvány Kórus.

A megnyitó 2006. április 29-én,
15.00 órakor kezdõdik.
A kiállítás megtekinthetõ

2006. július 15-ig,
szerdától vasárnapig, 10-18 óráig.

MEGHÍVÓ
A dégi Búzavirág népdalkör

9. NÉPZENEI
TALÁLKOZÓJÁRA

hívja a népzene barátait.
Az iskola közösségi termében kerül

sor a bemutatóra

2006. április 29-én, 17 órától.

Fellépõk:
Balatonvilágosi népdalkör; Hagyomány-
õrzõ Együttes, Magyarkeszi; Õszirózsa
népdalkör, Mátyásdomb; Molnár Boglár-
ka szólóénekes, Mezõkomárom; Búzavi-
rág népdalkör, Dég; Gyöngyvirág népdal-
kör, Dég; Gyöngyharmat népdalkör, Dég;
Katona Lóránt, Dég, Lajoskomárom;
Rohonczi Dóra, Dég; Imre Enikõ, Dég;
Völgyi Daniella, Dég; Konkoly Attila, Dég;
Dömény Krisztián, Dég; Sörös Tibor, Dég.
Mûsorvezetõ: Kovács Krisztina.

Hagyomány a sárbogárdi református gyülekezetben, hogy a konfirmandusok minden évben nagypénteken szolgálatot teljesí-
tenek. Az idén április 14-ére esõ alkalmon Stift János segédlelkész igehirdetését követõen a gyerekek Karinthy Frigyes Krisz-

tus vagy Barabbás címû mûvét olvasták föl, amit a 343. dicséret elsõ és utolsó verse foglalt keretbe.
Az eseményen a református énekkar is föllépett az ünnephez kapcsolódó, szép dallamokkal.

Hargitai Kiss Virág

HÚSVÉTI TANÍTÁSHÚSVÉTI TANÍTÁS

Játssz velünk a családsegítõben!
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

2006. április 22-én, szombaton játszóházat szervez.

Program: kirándulás Szekszárdra vonattal.
Gyülekezõ: 8.40-kor a sárbogárdi vasútállomáson.

Indulás: 9.00 órakor személyvonattal.
Érkezés: 18.04-kor a vasútállomásra.

(A jegyeket mindenki saját maga vegye meg!)
Útiköltség (oda-vissza): gyerekeknek 428 Ft/fõ,

felnõtteknek 1.316 Ft/fõ. Költõpénz: min. 250 Ft/fõ.
Enni-, innivaló, diákigazolvány legyen nálad!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kicsiktõl a nagyokig!
Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 162. Tel.: 06 (25) 508 970.

Import használt
cipõkiárusítás

Nõi, férfi, gyerekcipõk

–50%-os áron
Sárbogárdon a mûvelõdési házban

2006. április 24-én,
május 15-én, június 12-én,

délelõtt 9-12 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Hentesleves
Hozzávalók 4 személyre: 15 dkg sertés apróhús, 20 dkg csirke-
máj, 15 dkg sárgarépa, 10 dkg gyökér (fehérrépa), 0,5 dl étolaj, 3
dkg liszt, 1 dl tejföl, 3 dkg mustár, 1 db tyúkhúsleves-kocka, vagy
1 kávéskanál esszencia, 1 db paradicsom, zöldpaprika, 5 dkg vö-
röshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 db babérlevél, só, õrölt bors,
kockacukor.

Elkészítés: a zöldségeket és a sertéshúst kockára, a vörös-
hagymát apróra vágjuk és az olajban megpároljuk, megszór-
juk liszttel és felengedjük 8 dl vízzel. Hozzáadjuk a járulékos
anyagokat: az apróra vágott paprikát, paradicsomot, fûsze-
reket és kb. 20 percig fõzzük. Majd belerakjuk a kockára vá-
gott csirkemájat és tovább fõzzük. Elkészítjük a habarást, és
ha puhára fõttek az anyagok, akkor behabarjuk, ha szüksé-
ges, még ízesítjük. Beforraljuk, és máris elkészült a nem
mindennapi levesünk. Ízfokozó egy-két szem kockacukor!

Pulykarolád grillen készítve
Hozzávalók 4 személyre: 4 darab, egyenként 180 g-os, vékony
pulykamellszelet, só, bors, õrölt koriander, currypor, 2 db banán,
1 pohár joghurt, 1 pohár tejföl, 1 evõkanál ananászlé.

Elkészítés: a pulykaszeleteket megmossuk, szárazra töröl-
jük, kissé kiveregetjük és hosszában félbevágjuk. A hússzele-
teket sóval, borssal, õrölt korianderrel és curryporral fûsze-
rezzük.

A banánt meghámozzuk, négyfelé vágjuk. Minden hússze-
letre egy-egy negyed banánt helyezünk és összetekerjük. A
tekercseket hústûvel összetûzzük és roston gyakran forgatva
kb. 15-20 percig sütjük.

A joghurtot simára keverjük a tejföllel és sóval, curryporral,
valamint ananászlével ízesítjük.

A pulykaroládot az így elkészített currymártással tálaljuk.

Fõispánné receptje
(100 éves recept)

Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 14 dkg margarin, 10 dkg
porcukor, 2 tojássárgája, fél citrom leve és reszelt héja, fél tasak
vaníliás cukor, kétharmad tasak sütõpor, csipet só. Ízesítés:
sárgabarackíz. Díszítés: 2 tojásfehérje, 10 dkg porcukor, fél ta-
sak vaníliás cukor. Elkészítés: a lisztet a margarinnal elmor-
zsoljuk, majd hozzáadjuk a többi alapanyagot, és gyorsan
összeállítjuk a tésztát. Közepes méretû tepsibe (kizsírozott,
lisztezett) egyenletesre sodorva elhelyezzük a tészta kéthar-
mad részét, és megkenjük barackízzel. A tojásfehérjét a cu-
korral és a vaníliás cukorral kemény habbá verjük. Egyenle-
tesen rákenjük a lekváros tésztára, majd a maradék tésztából
rácsot rakunk rá. Elõmelegített sütõben, közepes hõmérsék-
leten sárgára sütjük, majd hidegen felszeleteljük.

PROGRAM A HÉT
KÖZEPÉRE

Ma szerda van, holnap a MÁV Szimfonikusok hangversenyét
hallgatom a Mûvészetek Palotájában. Bevezetésül Mozart Va-
rázsfuvolájából játsszák a nyitányt, a világ egyik legbûvölete-
sebb operájának a kezdõ zenéjét. Ez az, amelyikben a bölcs fõ-
pap szárnyaló hangon minden ember közös vágyáról énekel:
„Itt megtisztul a lélek”. Ebben szólal meg a varázscsengõ,
amelynek hangjára a gonoszok jóvá válnak, az ellenségek, akik
eddig egymás életére törtek, most együtt táncolnak, énekelnek:
„Minden ember hû barát, hû társ lenne végre”. Micsoda dalla-
mokat talált meg a saját lelkében Mozart, ez a szeles zseni! Ez a
muzsika arról szól, hogy a zene alkotója eljutott odáig, hogy hin-
ni tudott a minden ember lelke mélyén rejtõzõ jóságban. Csak
egy varázscsengõ kell, és ez a jóság felszabadul, uralkodni fog az
egész világon.
De kit érdekel ma Mozart és a jóság?
A zenekar játszani fogja Bartók Concerto-ját is. A mû Ameriká-
ban született, nem szívbajos zene. Amikor elõször hallja az em-
ber, csóválja a fejét, mert vannak benne durva hatások. Az a faj-
ta alkotás, hogy mennél többször hallgatod, annál jobban tet-
szik. Mert például egyszer csak mintha távoli erdõbõl szûrõdne
felénk egy dallam, nem hiszünk a fülünknek. Egy ócska sláger
hangzatai szólalnak meg selymesen finom hegedûzenével:
„Szép vagy, gyönyörû vagy, Magyarország…” Bartók utcai asz-
faltból gyémántot csinált, mert ebben a mûben megnemesedik
a pesti utca slágervilága. És ennek a zenedarabnak a végén is
tánc van, mintha együtt járnák a táncot a szerencsétlen Kö-
zép-Európa népei. Itt is hit van, hit egy elképzelt világban, ahol
a népek érvényesülni hagyják a bennük kiölhetetlenül élõ, de a
mélyben lappangó jóságot.
De kit érdekel ma Bartók?
Vannak, persze hogy vannak jó néhányan. A hatalmas hangver-
senyterem tele lesz, Mozartot és Bartókot nem lehet megszün-
tetni. De a peremre szorítani, zárójelbe tenni nagyon is lehet. A
Megasztár színes fényvillódzása, a szappanoperák mûvirágor-
giája mellett nincs sok esélye egy varázscsengõnek.
Eltûnõdöm. Lehetséges, hogy néhány évtizeddel ezelõtt még
karmesterverseny tartotta izgalomban a tévénézõket, Bach és
Liszt Ferenc zenéje hallatszott ki a lakások nyitott ablakán? És
szavalóverseny is volt, nagymamák és unokák együtt izgultak
Vörösmarty és József Attila versei kapcsán. Megszûnt. Ez van.
A bájos, ifjú tanárnõ panaszkodik. Az osztályban csak hatan ol-
vasták el a Romeo és Júliát. A Megasztár esedékes döntõjét vi-
szont (mert ott mindig döntõ van) majdnem mindenki látta.
Csak némelyik nagyszülõ fakadt ki az angol nyelvû ordibálás
hallatán.
„Szép vagy, gyönyörû vagy, Magyarország”. De hova mész, Ma-
gyarország? Tudod te, hova mész?

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

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.
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Mese a kis nyusziról és a rókáról
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
nagy kerek erdõ. Ebben az erdõben la-
kott sok-sok mindenki békességben, fû-
bõl, fából, nádból, szeretetbõl épített há-
zakban. Mindegyik ház között a legna-
gyobb az erdõ közepén állt. Itt dolgozott
sok szorgalmas kis lakó: cica, kutya, nyu-
szi, róka és még mindenféle erdõlakók.
Ki ezt csinált, ki azt, mindegyiknek meg-
volt a maga dolga, mint annak a kis szür-
ke nyuszinak is, aki az erdõ pénzügyeit in-
tézte. Leveleket írt, nyomtatványokat
töltött ki, táviratokat küldött, telefonált
és még sok minden mást is csinált.
Dolgozott a kis nyuszi egész nap, s még
este és éjjel is, mintha soha sem akart vol-
na elfogyni az a sok papír. Ez így ment
napról-napra, évrõl-évre. Felfigyeltek er-
re mások is, de különösen a róka, aki rég-
óta ismerte a kis nyuszit. Gyakran talál-
koztak, sokat beszélgettek mindenfélé-
rõl. Nem lesz ez így jó, gondolta a róka, a
kis nyuszi csak dolgozik, egyre sápadtabb,
nincs semmire ideje, s mire eljön a hétvé-
ge, már alig lát, olyan fáradt. Nagyon saj-
nálta, szeretett volna segíteni rajta. Min-
denféléket javasolt, többféleképpen pró-
bálkozott, eredménytelenül. De nem ad-
ta fel.
Egyik nap délután odament a kis nyuszi-
hoz, aki akkor is hegynyi papír közt keres-
gélt, és így szólt hozzá:
— Figyelj csak, kis nyuszi, van egy ötle-
tem!
A nyuszi mosolyogva fordult a róka felé,
mert tudta, hogy most valami jó követke-
zik, mint mindig, amikor a rókával be-
szélgetett.
— Igen? — s nagy szemekkel várta a vá-
laszt.
— Rendezzünk futóversenyt! Van egy
pár tábla csokoládém. Eredetiek, Tün-
dérországból! Aki gyõz, azé lesz a csoki.
— Ó, csokoládé..., Tündérországból...!
— a kis nyuszi elnézett valahova messze,
mintha angyalszárnyai nõttek volna a
csokiknak, s egyenesen feléje repültek
volna.
— Menjünk! — mondta, s már ugrott is
fel, otthagyva papírokat, nyomtatványo-
kat, telefont, íróasztalt.
Kimentek a nagy ház elé, az erdõbe. A
nyuszi megkérdezte:
— Merre fussunk, róka?
— Majd meglátod, csak maradjunk min-
dig a nagy ösvényen.
— Jó — felelte a nyuszi.
Egymás mellé álltak, s az elsõ madár-
füttyre elkezdõdött a verseny. A kis nyu-
szi a rókát figyelte, merre megy, nem
tér-e le valahol az ösvényrõl. A róka pe-
dig maradt a megkezdett úton, mert az a
nyuszi háza elõtt vezetett el.
Nem kellett sokáig futniuk, a kis nyuszi
nem lakott messze. Amikor feltûnt a fû-
bõl-fából épített nyuszilak, a róka kissé
hátra maradt, hogy a nyuszi legyen a
gyõztes.

Így is lett. Egyszer csak ott álltak a kapu-
ban, s a kis nyuszi hirtelen nem értette,
hogyan is került haza. De nem is gondol-
kodott rajta, hanem vidáman felkiáltott:
— Én gyõztem, róka, enyém az összes
csoki!... Tündérországból! — tette hozzá
álmodozva.
A róka kissé távolabb állt, s nagy-nagy
szeretettel nézte a nyuszi örömét.
— Természetesen, kis nyuszi, de talán
menjünk beljebb.
A nyuszi mama és a kis nyuszi húga na-
gyon meglepõdtek, amikor ilyen korán
látták belépni õket.
— Mi történt, kis nyuszi? — kérdezte a
nyuszi mama.
— Futóversenyt rendeztünk a rókával, és
én gyõztem, enyém az összes csokoládé,
amit a róka hozott Tündérországból! —
újságolta lelkesen a kis nyuszi, és szinte
repkedett a boldogságtól.
— Hát akkor foglaljatok helyet, gyerme-
keim! — mondta a nyuszi mama.
Mindnyájan letelepedtek a nagy asztal
köré, a róka elõvette a csokoládékat, és
odaadta a kis nyuszinak. Õ csak nézte,
magához szorította õket, mintha soha
nem akarná kiengedni a kezébõl.
— Talán kóstoljuk meg! — mondta a
nyuszi mama.
— Igen, kóstoljuk meg! — A kis nyuszi ki-
bontotta az egyiket és senkivel sem tö-
rõdve, elkezdte enni. Nyuszi mama hálá-
san nézett a rókára, mert megértette,
hogy miért is rendezte ezt a futóversenyt.
A nyuszi család élénk beszélgetésbe kez-
dett, mint régen, és észre sem vették, ami-
kor a róka magára hagyta õket.
Ettõl kezdve a kis nyuszi élete megválto-
zott, nem maradt ott késõ éjszakáig dol-
gozni, a sápadtság lassan eltünedezett az
arcáról, nagyon sokat nevetett, s amikor
ment valahova, papírokat lobogtatva,
szinte nem is lépett, hanem repkedett,
mint a pillangók az erdõszéli réten.
Hamarosan új nevet adtak neki az erdõ
lakói: kis nyuszi helyett gyönyörû pillan-
gónak hívták.

Heti
idõjárás

A következõ na-
pokban az átlagos-
nál lényegesen me-
legebb, kissé változékony idõ várható.
Általában sok lesz a napsütés, de he-
lyenként erõsen megnövekszik a go-
molyfelhõzet, és néhol nyárias zápor,
zivatar is kialakul a délutáni órákban.
A reggeli hõmérséklet 6, 12, a nappali
16, 24 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Megfejtés
lufi, telefon, sapka, esernyõ, labda, ce-
ruza,
Helyes megfejtést küldött be: Miss Ildikó,
Sárhatvan; Kék Otília, Sárbogárd; Koz-
ma Alexandra, Sárszentmiklós.

Szerencsés megfejtõnk:

Miss Ildikó

Sárhatvan, Arany J. u. 2.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!

Rejtvény
Igaz (I) vagy hamis (H)?

A hiúz csapatokban él.

A muflonnak csigaszerû szarva van.

A gímszarvas ragadozó.

A szirti sas alacsonyan keringve lesi ál-
dozatát.

A borz mellsõ lábán erõs karmok van-
nak.

Beküldési határidõ: április 25.

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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Április 22., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30 Glóbusz 10.00 Bundás és Rozsdás 10.25
Sandokan 11.25 Amerikába mentünk 12.00 Híradó 12.05 Zselé 12.10 Klip-
perek 12.35 Zselé 12.50 Felfedezõk 13.15 Zselé 13.30 Momentán 13.55
Zselé 14.00 Autóvízió 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 lot-
tó-sorsolás 20.15 Agatha Christie: Halál a Níluson 22.05 Boldog születésna-
pot! 23.45 Híradó 23.50 Sporthírek 23.55 Korcs szerelmek 2.25 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómá-
nia 12.45 Bette 13.40 Forma1 15.20 Egy rém rendes család 15.50 Õslények
szigete 16.45 A csendõr nõsül 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szom-
bat esti láz 21.55 Tûzvihar 23.30 A halálszerzõ 1.30 Éjjeli randevú 2.45 A sár-
kány törvénye 4.20 Top Shop 5.05 A Geo bemutatja 5.40 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.00 Jetix 10.25 Kalandos szafari 10.55 A vadon
naplója 11.30 Laktérítõ 12.05 TotalCar 12.40 Az igazság napja 13.30 A lát-
hatatlan ember 14.35 Csillagközi romboló 15.35 Bûbájos boszorkák 16.30
Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Activity 19.30 TV2-ring 23.00 A
rettegés országútján 0.35 Dragnet—gyilkossági akták 1.25 A láthatatlan
ember
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33
Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az éne-
kem… 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Króni-
ka 12.30 Éléskamra 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió
15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika
18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40
Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.34 Rádiószínház 20.35 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Ney Tibor
hegedûmûvészre emlékezünk

Április 23., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Delta 9.25 Századunk 9.55 ”Így szól az Úr!” 10.00 Híradó
10.05 Égig érõ fû 11.30 Hungarikum 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 Hahó, a
tenger! 14.15 Híradó 14.20 Örömhír 14.50 Csellengõk 15.10 Magyar elsõk
15.30 Az utókor ítélete 16.00 Híradó 16.05 Abszolút 16.40 Szívek szállodája
17.25 Híradó 17.30 BBC-exkluzív 18.30 Híradó 18.50-kb. 24.00 Választás
2006
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.45 Lisa 7.00 Kölyökklub 8.50 Slayers 9.20 Re-
ceptklub 9.35 Játék 10.40 Borsodi Liga 13.35 Forma-1 16.00 Hatoslot-
tó-sorsolás 16.10 Papás-mamás 16.35 Eltûntnek nyilvánítva 17.30
Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Választási showmûsor-2006 23.00 Kötéltánc
1.10 Fókusz-portré 1.40 Éjjeli randevú 1.55 A cápaember 4.25 Top Shop
5.05 A GEO bemutatja 5.35 Fókusz-portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné
10.20 Jetix 10.40 Rém rendetlen család 11.10 Stahl konyhája 11.40 Sliders
12.35 Kaland Bt. 13.35 Monk — flúgos nyomozó 14.30 Smallville 15.30
Baywatch Hawaii 16.30 JAG 17.30 Walker 18.30 Tények 19.00 Tények újra
— Választás 2006 23.00 Képírók 1.00 Az üldözõk
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 Evangélikus Istentisztelet köz-
vetítés 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Va-
sárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.05
Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 „Beszélõ kövek országa:
Arménia” 16.30 XIII. Budapesti Nemzeti Könyvfesztivál 17.00 A mi idõnk
18.00 Krónika 19.00 Választás, 2006.

Április 24., HÉTFÕ

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 10.04 Napi mozaik
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina
14.00 Afrika gyöngyszeme 15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban 15.54 Bartók
125 16.00 Híradó 16.05 BBC-exkluzív 17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk ma?
17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti mese 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Agatha Christie: Holtest a könyvtárszobá-
ban 21.05 Kékfény 22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00 TS—Sporthét
23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 TS—Sporthét 0.10 A Nagy Vita 0.45
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.20 Dawson és a have-
rok 15.50 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 Gyõzike 22.05 Cadillac Drive 22.50 Ecopoy 0.10
Találkozások 0.25 ITTHON 0.45 Éjjeli randevú 2.00 Valahol Amerikában 3.30
Cadillac Drive 4.15 Top Shop 4.40 ITTHON
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.15 Játék 13.15 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa
csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az
alku 21.10 NCIS 22.10 Szulák Andrea-show 23.15 Tények este 23.45 Es-
küdt ellenségek 0.40 Dolce Vita 1.10 A téma még mindig a víz alatt hever
2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.04 Szonda 11.35 Karinthy Színpad 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A görög katolikus egyház
félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 A
Rackrent-kastély 1. 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika
22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Április 25., KEDD

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 Srpski Ekran 13.25 Unser Bildschirm 13.55 Afrika gyöngyszeme
14.50 Kormányváró 15.20 Szerelmek Saint-Tropez-ban 16.15 Híradó 16.20
Bartók 125 16.24 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 12+ 17.10
Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók
18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 20.20
Életképek 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház
extra 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Provokátor 0.10 A NAGY Vita
0.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 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!
20.25 Barátok közt 21.00 Vészhelyzet 22.00 A Grace klinika 23.00 Igaz törté-
netek 0.50 Találkozások 1.00 Éjjeli randevú 2.20 A sárkány törvénye 3.10
Ecopoly 4.10 Top Shop
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.15 Játékidõ 13.15 Mozidélután 15.00
Anita 15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország
18.00 Lisa csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.10 Áll az alku 21.10 Nem a te napod! 21.45 Halálos átverés 23.50 Tények
este 0.20 Moziverzum 0.50 Hack—mindörökké zsaru 1.40 Eddie, a
hóbortos hekus 2.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.35 Karinthy Színpad 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10
Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 A Rackrent-kastély 2.
21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és
operettekbõl

Április 26., SZERDA

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 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 Afrika gyöngyszeme 15.00 Sze-
relmek Saint-Tropez-ban 15.53 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Templomi or-
gonák titkai 16.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 16.30 Útmutató 17.00 12+
17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti hír-
adók 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 A tv ügyvédje
21.05 Gõg 22.00 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25
Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 A NAGY Vita 0.15 Egy rossz lépés 1.55
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!
20.25 Barátok közt 21.00 Dredd bíró 22.55 XXI. század 23.25 Vérprofik 0.30
Találkozások 0.45 Irány a világbajnokság! 1.15 Éjjeli randevú 2.30
Undercover 3.15 Hóbarátok
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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! 12.15 Játék 13.15 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa
csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az
alku 21.10 Született feleségek 22.20 Doktor House 23.20 Tények este 23.50
Tû a szénakazalban 1.55 Anyád! A szúnyogok 3.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.20 beszélni nehéz! 11.35 Karinthy Színpad 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 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról 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 A
Rackrent-kastély 3. 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30
Mérleg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy mesterek, világhírû elõadómûvészek

Április 27., 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 Rondó 14.00 Úton Európa-magazin 14.30 Fogadóóra 15.00 Szerelmek
Saint-Tropez-ban 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 hír-
adók 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Panoráma
21.05 Gõg 22.00 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40 Híradó
23.45 Sporthírek 23.55 A Nagy Vita 0.25 A dajka 2.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 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!
20.25 Barátok közt 21.00 Gálvölgyi-show 21.45 Kész átverés 23.00 Házon
kívül 23.30 Street Time-Harcos utcák 0.35 Találkozások 0.50 Irány a világ-
bajnokság! 1.25 Éjjeli randevú 2. 35 Infománia 3.05 Street Time — Harcos
utcák 4.00 Top Shop 4.30 A GEO 5.00 Házon kívül 5.30 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.15 Hajrá, skacok! 12.20 Játékidõ 13.15 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 Cool túra 23.10 Tények este 23.40 Hálószobaablak 1.50 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 Karinthy Színpad 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Pénz, piac 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 A Rackrent-kastély
4. 21.06 A XX. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Isko-
lapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 100 éve született Gárdonyi Zoltán 23.49
Régi rézfúvós kamarazene

Április 28., 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 Saint-Tropez-ban 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 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05
Dob+basszus 21.05 Szenes-turné 22.00 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.00
Kultúrház extra 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40 Humorfesztivál, 2006.
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 haverok

15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.25
Barátok közt 21.00 Rejtélyek városa 22.05 Bombaklón — Az újabb pite
23.45 Irány a világbajnokság 0.20 Találkozások 0.35 MeneTrend 1.00 Éjjeli
randevú 2.15 Alias
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda
10.05 Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.50 Játékidõ 12.45 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 Halálkanyar 23.35 Tények este 0.05 Így készült a
Silent Hill — A halott város címû film 0.35 Ördög és pokol 2.05 Chris
Isaak-show 2.55 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 Karinthy Színpad 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az unitárius egyház fél-
órája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 A
Rackrent-kastély 5/5. 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika
22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

Felhívás óvodai beíratásra
Kedves Anyukák és Apukák!

Értesítjük Önöket, hogy a Zengõ Óvodába a 2006-2007-es
nevelési évre történõ beíratásokra az alábbi idõpontokban
kerül sor:

2006.április 26-27-28.
(szerda, csütörtök, péntek), 8-16 óráig.

Az óvoda hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig fo-
gadja a gyermekeket. A fent jelzett idõben a 2003. december
31-ig született gyermekek írathatók be az óvodába. A 2004.
májusig született gyermekeket elõjegyzésbe vesszük.
Kérjük, hogy az eddig még óvodába nem járt ötéves gyerme-
két is írassa be a szülõ! Tanköteles az a gyermek, aki 2007.
május 31-ig betölti az 5. életévét.

Beíratáskor szükséges bemutatni: a szülõ lakcímének igazo-
lásáról szóló hatósági igazolványt, a szülõ személyi igazolvá-
nyát vagy lakcímkártyáját, a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatát. A felvételrõl elsõ fokon az óvoda vezetõje dönt.
Várjuk Önöket és gyermekeiket!

A Zengõ Óvoda óvónõi és vezetõje

ÉRTESÍTÉS
ÉRTESÍTJÜK A SZÜLÕKET,

HOGY AZ ISKOLAI ÉS AZ ÓVODAI BEÍRATÁSOK

2006. április 26-án, 27-én és 28-án lesznek.
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi köl-
csön, szabadfelhasználás, hitelkiváltás, 1
millió—7.200 Ft/hó, 3 millió—21.000
Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681
7675. (0878404)

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

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

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, 06 (20) 557
6509. (0878425)

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

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

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

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)

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

Olcsón eladó 14”-os AXION monitor, 06
(20) 394 2372.
Palatetõmosást,-tisztítást, csatornatisztí-
tást vállalunk, 06 (20) 437 4869, 06 (30) 947
1070. (0878199)

Pecsenyekacsa elõjegyzés, 1000 Ft/db, ház-
hoz szállítva, hatósági orvossal ellenõriztet-
ve, 06 (20) 9756 179. (0878312)

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

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

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

Nõi ruhák varrását rövid határidõvel válla-
lom. 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 eszté-
tikai hibákkal, érvényes mûszaki vizsgával.
Irányár: 485 ezer Ft. 06 (20) 946 7757, 06
(70) 311 7881.
Igényesen felújított téglaépítésû lakás a Jó-
zsef A. utcában 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
állapotban eladó. Tel.: 06 (20) 9232 508.
(0878576)

-20%! Ballagási akció az Eszterlánc ékszer-
üzletben (gyógyszertárral szemben) (0878574)

1 db Mirköz fagylaltfagyasztó, 1 db ISA 7 té-
gelyes fagylalttároló pult, 1 db Joha 003 tí-
pusú fagylaltos tricikli eladó. Érd.: 06 (25)
509 238. (0878573)

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

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
eladó. Érd.: 06 (25) 466 161. Ugyanitt kert
bérmentesen használatra kiadó. (0878563)

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

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

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

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

Fóliába való paprika-, paradicsompalánta
kapható Honvéd u. 18., érdeklõdni: 06 (25)
465 025.

Jogosítvánnyal rendelkezõ kertészkedés-
hez értõ személyt keresek heti 1-2 alkalom-
ra, 06 (30) 916 8345. (0878586)

Hideg vérû, vasderes ménnel fedeztetést
vállalok, 06 (30) 308 7106. (0878585)

Építési sarok telek Sárbogárd, Árpád utcá-
ban eladó. Irányár: 1,6 millió Ft. Érdeklõd-
ni: 06 (30) 398 2075. (0878429)

Négyszobás családi ház eladó. Telefon: 06
(20) 311 4051. (0878428)

Fagylaltárusító autóra munkatársat kere-
sek azonnali belépéssel. Telefon: 06 (30)
408 1550. (0878427)

Árpád-lakótelepen háromszobás lakás el-
adó vagy értékegyeztetéssel családi házra
cserélhetõ. Tel.: 06 (20) 311 6408, 06 (25)
462 524. (0878382)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó, 06 (70) 240
2522. (0878507)

Családi ház eladó Sárbogárdon, 06 (30) 444
5525. (0878593)

Nagylókon családi ház albérletbe kiadó. Te-
lefon: 06 (30) 434 1917. (0878430)

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

Virágzó, idén termõ, konténeres gyümölcs-
fák kaphatók a Krisztina dísznövénybolt-
ban. Árpád út 65/A. Tel.: 06 (30) 429 3403.

AEGON Biztosító Zrt. (Sárbogárd, Hõsök
tere 11.) irodája ügyeleti rendszerben tart
nyitva. Tel.: 06 (30) 382 7209, Farkas Kata-
lin. (0878435)

Csirkevásár! Sárbogárd, Kertalja u. 1., 06
(25) 460 252, 06 (30) 9564 067. (0878510)

5,5 ha termõföld eladó. Tel.: 06 (20) 381
1720. (0878434)

Fiatal nõi pultosokat felveszek abai sörözõ-
be, lakást biztosítok. Tel.: 06 (30) 9275 627.

1987-es, 120 L Skoda, 2007. novemberig ér-
vényes mûszakival eladó, 06 (30) 662 5375.
(0878431)

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)

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS: belföldi és
nemzetközi (15+1 személyes).
Tel.: 06 (20) 354 9529. (0878344)

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST,

HOMLOKZAT-SZIGETELÉST, VÁLLALOK
IGÉNYEI SZERINT. Hívjon! Megegyezünk!

Tel.: 06 (30) 543 3319. (0878505)

REFORMHÁZ
HERBÁRIA SZAKÜZLET
Sárbogárd, Ady E. út 182.
Telefon: 06 (25) 461 865

Megérkeztek a SIESTA
szandálok és bébicipõk.
MOST BEVEZETÕ ÁRON,

10%
kedvezménnyel vásárolhat

szaküzletünkben!

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.
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A KeyTec Sárbogárd Kft.
munkatársakat keres

a következõ munkakörökbe:

GÉPBEÁLLÍTÓ
Elvárások:
középfokú, szakirányú végzettség, min. 2 év gépbeállítói ta-
pasztalat, három mûszakos munkarend vállalása, rugalmas-
ság, megbízhatóság.
Elõnyt jelent:
hidraulikus és excenter présgépek ismerete, nehézgépkezelõi
jogosítvány (5 t feletti targonca).
Jelentkezési határidõ: 2006. április 25.
Jelentkezés módja: önéletrajz az alábbi elérhetõségek egyikére:
7000 Sárbogárd Millennium 2000 út;
magdolna.kovacs@keytec.hu
Érdeklõdni lehet a 06 (25) 518 112-es számon.

OPERÁTOR
Elvárások:
minimum általános iskolai végzettség, három mûszakos mun-
karend vállalása, orvosi alkalmasság.
Elõnyt jelent: fémmegmunkálás, összeszerelés, illetve
mûanyagfröccsöntés területén szerzett tapasztalat.
Felvétel módja: tesztírás.
Jelentkezni és érdeklõdni lehet a 06 (25) 518 112-es számon.
Jelentkezési határidõ: 2006. április 24.
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Nyílt
tér

Ezekre a kérdésekre sem lesz válasz?
1. Miért a párt vagy egyéni érdek dominál
a politikában, miért nem az ország és a
társadalom érdeke?
2. A bûncselekmény elkövetése, ha ezt
politikus teszi, akkor ma már nem bûnö-
zés, hanem politika, és így nem tartozik a
szakértõ bûnüldözõ szervek megítélése
alá?
3. A szabad versenyes liberális kapitaliz-
musban hogyan lehet a gazdasági vagy
politikai hatalommal rendelkezõk vissza-
éléseit megakadályozni?
4. Vajon a spekuláció, ami milliárdos va-
gyonokat hozott létre rövid idõ alatt, nem
a másik fél kiszolgáltatottságára vagy
becsapására épít?
5. Ön, Tisztelt Olvasó bizonyára becsüle-
tes, tisztességes munkából él. Akkor mi-
ért nem épít nyaralót a tengerparton, mi-
ért nem közlekedik saját helikopterrel,
mint milliárdos politikusaink, akik állítá-
suk szerint becsületes munkájukból ju-
tottak idáig?

6. Hány közvagyon megszerzésébõl lett
milliárdos, hozott létre saját munkájával
termelõüzemet és teremtett sok új mun-
kahelyet?

7. Kinek kedvez jobban az egysávos adó-
rendszer: a milliomosoknak vagy a kiske-
resetûeknek?

8. Mi fontosabb: az egészség, az oktatás, a
tudományos kutatás vagy a luxusautó, lu-
xusiroda, luxuskommunikáció, luxusrep-
rezentáció?

9. Ki mondja meg, hogy a privatizációs
bevételekbõl mennyi ment magánzsebbe,
érdekelt vállalatokhoz vagy pártkasszá-
ba?

10. Miért kell a Miniszterelnöki Hivatal-
nak több tanácsadó céget foglalkoztatnia
több tízmillió forintért? Kik és minek ül-
nek ott abban a hivatalban, ha külsõsként
más dolgozik helyettük?

L. Gy.

A kiváló
postagalambász

Csóri Antal, a sárbogárdi postagalamb-
ászok vezetõje 50 éves kiváló munkája el-
ismeréseként megkapta a Magyar Posta-
galamb Sportért bronz kitüntetését, amit
a Magyar Postagalamb Sportszövetség
adományozott neki.
Csóri Antal 14 éves kora óta, 1954-tõl
tagja a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ségnek. 1963-ban alakította meg a sárbo-
gárdi egyesületet a régi Tüzép-telepen id.
Somogyvári András, Kroll Miklós, Kocsis
József alapító tagokkal. Akkoriban még
egészen mások voltak a feltételek a
versenyeken.
Az elsõ versenyre Záhonyba küldték a
galambokat vasúton. A vasútnak volt ak-
koriban külön galambszállító fuvarleve-
le. Különös gonddal kezelték ezt a szállít-
mányt. Amikor megérkeztek a galambok
Záhonyba, Rajkára, Pécsre stb., tágasan
helyezték el a ketreceket a raktárban,
mert a galambnak nagy az oxigénigénye.
Az állomásfõnökre volt bízva a startidõ.
Ha esett az esõ, megvárták, míg eláll, az-
tán kirakták a ketreceket a rámpára, és
onnan engedték útjukra õket.
Csóri Antal elmesélte, hogy Sárbogárdon
Kiss Ferenc nyugdíjas vasutas volt az el-
lenõre az érkezõ galamboknak. Csóri
Anti lóháton hozta be az elsõ megérkezõ
galambját. Kiss Feri bácsi a gyûrû alapján
ellenõrizte, hogy valóban arról a galamb-
ról van-e szó.
Ma már a galamb lábára is elektromos
chip kerül, és számítógéppel regisztrálják
az érkezést, számítják ki az útidõt. Csóri
Antal szobája, de az elõszoba is teli van az
ötven év alatt kapott díjakkal. Ezek egy
vérbeli galambász életének szép emlékei.

Hargitai Lajos

Nem ezért választottuk õket!
Az újságban olvastam, hogy sokszor mi-
lyen dolgok folynak a testületi gyûlése-
ken, hogy a frakciós urak mit mûvelnek;
például most a költségvetési szavazásnál.

Mint sárbogárdi lakos, azt szeretném
üzenni nekik, hogy ha ilyent csinálnak,
akkor inkább mondjanak le, mert nagy-
hangú kampányon kívül eddig a városért
nem csináltak semmit.

Meg kell nézni a munkahelyteremtést:
Nincs hova elmenni dolgozni egyáltalán.

Meg kell nézni a város arculatát: sok falu
különben néz ki, mint Sárbogárd.

Mondják meg a képviselõ urak, hogy mi-
nek az Ifjúsági park, ha nem ott rendezik
a Sárbogárdi Napokat? Azzal akar villog-
ni Nedoba, Etelvári meg a többiek, hogy a
Hõsök terén tolong a NÉP? A kisdolgu-
kat és a nagydolgukat meg egyebet a hõsi
emlékmû és a szovjet sírok közt végzik?
Ezt nevezik õk a nép szórakoztatásának?
Ez inkább a nép butítása, nem szórakoz-
tatása.

Mert milyen szórakozási lehetõség van
egyébként? Miért nem támogatják példá-
ul a színházi vagy zenés elõadásokat, mint
régen, meg ahogy más városokban most is
teszik? Mert a fiatalság és az öregebbje —
mint én is — elmenne ilyen elõadásokra.
Ne nézzenek le bennünket, hogy egy sör-
rel, egy pár virslivel, tûzijátékkal megvá-
sárolhatják a szavazatainkat.

Kérem a tisztelt frakciós képviselõ ura-
kat, hogy ne a saját érdekeiket nézzék,
hanem a város lakosságáét. Ne azon le-
gyenek, hogy mindent leszavazzanak,
amit nem õk találtak ki, vagy nem az õ el-
képzelésük szerint való, nem az õ dicsõsé-
güket hirdeti! Nem õk a világ esze! Má-
soknak is lehetnek jó gondolataik. Vagy
nem jól mondom?

A világ attól szép, hogy nem csak piros
szegfût terem, hanem sokféle virág nyílik
rajta.

S. A., Rétszilas

KÖSZÖNET
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani az összes szponzornak,
akik támogatták a hétvégén a nép-
dalkör által megrendezett nagylóki
locsolóbált. Az õ áldozatos segítsé-
gük nélkül nem jött volna létre ez a
rendezvény.

A szervezõk nevében
Agócsné Aniszin Kató

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt

a dunaújvárosi

Intercisa fúvósötös
hangversenyére

2006. április 29-én, szombaton,
17.00 órakor a városi

önkormányzat dísztermébe.

A belépés ingyenes.


