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U N I Ó S P É N Z E K
V I D É K F E J L E S Z T É S R E

Múlt csütörtökön a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium szakemberei tartottak tájékoztatót Sárbogárdon a
régió mezõgazdasággal foglalkozó vállalkozóinak, a Két Ko-
vács fogadóban a következõ hét év támogatási lehetõségeirõl.
Pásztohy András miniszteri biztos a nagy létszámban megjelent
érdeklõdõk elõtt elmondta az Új Magyarországért Vidékfej-
lesztési Program keretében hét év alatt összességében 2800 mil-
liárd Ft támogatást kaphat a magyar mezõgazdaság, ha annak
szereplõi jó programokat fogalmaznak meg. Az Európai Unió-
tól 1300 milliárd forint áll majd rendelkezésre, ha ezt a progra-
mot elfogadják. 1500 milliárd pedig Brüsszelbõl közvetlenül
lehívható támogatás. Ez évi 400 milliárd Ft körüli támogatást
jelent.
Ennek a pénznek csaknem fele a mezõgazdaság versenyképes-
ségét, a modernizációt és szerkezetváltást segíti, 32%-a az ag-
rárkörnyezet megõrzését szolgálja, a fennmaradó 20% vidéki
munkahelyteremtésre, falusi turizmusra, kisvállalkozások fej-
lesztésére költhetõ.
A gazdák nagy érdeklõdéssel hallgatták a tájékoztatót. Hozzá-
szólásaikban azonban a támogatásokkal kapcsolatos eddigi
rossz tapasztalatokról panaszkodtak. Példákkal bizonyították,
hogy túlságosan bürokratikus az elszámolás, rengeteg értelmet-
len papírmunkát követelnek Magyarországon, a pénzek kifize-
tése is nehézkes. Ráadásul megkövetelik, hogy elõbb finanszí-
rozzák meg a sokszor 200-500 milliós beruházást, és csak utólag
kapják meg a pénzt.
Nehézséget jelenthet az is, hogy késnek a programok, így a gé-
peket már csak a betakarítás után kapják meg, ami újabb veszte-
ségek forrása lehet.
— Ha a géptámogatásokról augusztusban döntenek, az aratás
meg júliusban van, mit segít ez rajtunk? — kérdezte az egyik
hozzászóló.
Gond az is, hogy nem lehet visszaigényelni az áfát. Voltak olya-
nok, akik máig sem kapták meg a 2005-ös, 2006-os támogatást.
Kérték, hogy a falugazdász-hálózatot állítsák vissza. A falusiak
többnyire ott szeretnének élni, dolgozni, ahol születtek. Nagy
György élethelyzetének bemutatásával keltett derültséget: „53
éves koromig vártam, hogy majd belenövök a gazdálkodásba,
58 évesen meg azt várom, hogy kinõjek belõle, és átadhassam
azt a fiataloknak.” Sok a tisztázatlan dolog a földkimérések kö-

rül. Véleménye szerint sok vita elkerülhetõ lenne, ha a
szomszédok is kapnának papírt a földkimérésekrõl.
Hiányolták, hogy nem fektetnek kormányzati szinten kellõ
hangsúlyt a vidék népességmegtartó képességének javítására.
A miniszteri biztos válaszában elmondta, hogy jelentõsen egy-
szerûsíteni fogják a támogatások elszámolását, könnyebben le-
het hozzájutni a pénzhez is. Hangsúlyozta, hogy a vidékfejlesz-
tési irodáknak fontos szerepe lesz a kistérségi programok kidol-
gozásában és a gazdák segítésében. Az elbírálás egyetlen
szempontja, hogy életképes legyen a gazdaság.
Azt szokták mondani, hogy a puding próbája az evés. Vagyis
majd menet közben, a következõ években derül ki, hogy való-
ban mit ér ez a támogatási rendszer. A nagy kérdés még függõ-
ben van, hogy valóban elérik-e ezzel a kívánt célt, hogy a magyar
mezõgazdaság versenyképes legyen a világpiacon, vagy elvész,
ebek harmincadjára kerül ez a hatalmas összeg, amit valójában
az általunk már korábban befizetett és ezután befizetendõ hoz-
zájárulásokból finanszíroznak. Nem lenne jobb, ha csökkente-
nék az elvonásokat, és hagynák, hogy a gazdaság szereplõi
maguk döntsék el, mit és hogyan fejlesztenek?

Hargitai Lajos
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Vajta-Cece körjegyzõségben
A vajtai képviselõ-testület hétfõi ülésén határozott
arról, hogy Cecével közös körjegyzõséget alakít ki.
Ezen az ülésen már részt vett Simon János cecei
jegyzõ is, aki majd ellátja a körjegyzõi feladatkört.
A két település körjegyzõségi társulása jelentõs
anyagi megtakarítást hoz mindkét félnek. Vajta
esetében kilenc hónapra számítva 2007-ben mind-
össze 500.000 Ft-ba kerül a jegyzõ, ami az év során
2,5 millió Ft megtakarítást hoz.
Térmeg György polgármester elmondta, hogy tel-
jes egészében megmarad a község önálló hivatala a
körjegyzõi irányítás mellett, marad a létszám, és
helyben lesz minden ügyintézés. Azaz senki nem
utazik, csak a jegyzõ Cece és Vajta között.
A vajtai önkormányzat elfogadta a 2007. évi költ-
ségvetését. Ebben az évben 150 millió Ft-ból mûködtetik a tele-
pülést, az óvodát, a közkonyhát, a szociális gondozói hálózatot.
Idõsek otthona jelenleg nincs. Azt tervezik, hogy a megszûnt
vajtai iskola épületében hozzák létre az emelt szintû ellátást
biztosító idõsek szociális otthonát. Erre kész pályázatuk van.
Szintén pályázati pénzbõl újítanák fel a temetõi ravatalozót és a
temetõket. Pályázatra várva elkészítették a konyha technológi-
ai felújításának költségvetését, és készülnek a faluközpont re-
konstrukciójára is. A kultúrházat, orvosi rendelõt, szolgálati la-
kást, faluházat és a községházát újítják föl ennek keretében. Az
Ady Endre és a Dózsa György utca felújítását szintén pályázati
pénzbõl tervezik. Sok a rossz állapotban lévõ belterületi út és
árok. Ezeken egyelõre csak kisebb javításokat, karbantartó
munkát tudnak végezni közcélú munkából.
Lebontották a Horcsik házat. Annak helyén épül majd az új
óvoda. Ez is egyelõre még csak tervezés alatt van.

Kútba esett a nagy álom
Nem sikerült nyélbe ütni mégsem a strand eladását. Az ajánlat-
tevõ nem fizette ki a vételárat a megígért határidõre. A strandot
ezért továbbra is a régi formában, a megyével együtt fogják mû-
ködtetni. Az üzemeltetést továbbra is a Thermál Agárd Kft.
végzi. A strand a terv szerint a már hagyományos szezonnyitó
ünneppel nyit június 1-jén.
A testület összetartó. Itt nincsenek veszekedések. Mindenki
egyet akar, élhetõ életet a kis faluban, olyan külsõ képet, ami
vonzza az ide látogató vendégeket, mert Vajta egyetlen lehetõ-
sége az idegenforgalom, az üdülés, a falusi turizmus, és mindent
megtesznek azért, hogy az üdülõvendégek jól érezzék magukat
Vajtán, és máskor is visszajöjjenek ide.

Hargitai Lajos

Á G O T A I
m a s z k a b á l

Elsõ alkalommal voltam részese a sárszentágotai általános is-
kola maszkabáljának, és meg kell hagyni, páratlan jelmezekben
gyönyörködhetett a népes közönség. Nemcsak az ötlet, hanem
a kivitelezés is említésre méltó volt például a félig meny-
asszony—félig võlegény, vagy a pillangó esetében, aki a sze-
münk elõtt vált csúszó-mászó zöld hernyóból csodaszép lepké-
vé.
Elõször az egyéni felvonulók mutatkoztak be a közönségnek,
majd a csoportos produkcióknak tapsolhatott a közönség. Ez
utóbbiak közt nagy derültséget váltott ki a postáslányok csapa-

ta, akik igazi kézbesítõ-biciklin tekertek be a színre, majd
csekkekkel boldogították a nézõket.
A farsangi karneválon a szülõk gondoskodtak a bõséges ener-
gia-utánpótlásról, hogy a mulatság hevében ki ne tikkadjanak a
gyermekek.

Hargitai Kiss Virág
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Mi történik Sárbogárdon?
Elhûlve olvasom a bogárdi újságban azt a
marakodást, ami itt, a sárbogárdi képvi-
selõ-testületben folyik. Aztán még job-
ban megdöbbenek, amikor élesben a ká-
beltelevízión is látom ugyanezt. Ahogy
anyáznak, ahogy egymás emberi méltósá-
gába belegázolnak. És a fejétõl büdösö-
dik a hal…

Én a helyi választáson is a Fideszre sza-
vaztam, és most szégyellem magam,
ahogy viselkednek, mert az én nevemben
cselekszenek, és nem erre adtam a fölha-
talmazást. Azt hittem, hogy csak az
MSZP-sek agresszívek, lekezelõk és ha-
szonlesõk. Most kiderült, hogy a fordí-
tottja is igaz ennek. Ráadásul azt látom,
hogy ugyanaz a Nedoba Károly, aki az
MSZP-frakció rossz szelleme volt, most a
jobboldalon díszelegve a város rossz szel-
leme lett.

Leginkább azonban a fideszes, jobboldal-
inak nevezett képviselõkön csodálko-
zom. Hogy engedhették meg maguknak
azt, hogy lassan már a Fidesz frakcióveze-
tõjévé lépjen elõ az a Nedoba Károly, aki
azelõtt az MSZP frakcióvezetõjeként
mocskolta, alázta az ellenzéket az akkor
még hithû kommunista polgármesterrel
együtt.

Elképesztõ az a cinizmus, ami Nedoba
Károly viselkedésében megmutatkozik
az óvodabezárásokkal, elbocsátásokkal
kapcsolatban. A városi népi cirkuszra
szánt 6 millió neki fontosabb, mint a
pusztaegresi iskola, a sárbogárdi óvoda
megmaradása? Inkább összevonják az is-
kolákat, létszámleépítéseket hajtanak
végre, munkanélküliségbe és nyomorba
taszítják a várost, csak hogy Nedoba Kár-
oly gyerekes örömére megrendezzék a
Bogárdi Napokat? Nem ünnepelni, gyá-
szolni kellene. Ilyenkor a képviselõk és a

polgármester lelkiismerete hol van — ha
egyáltalán létezik nekik ilyen?
Hatmillió forint nem túl nagy ár Nedoba
Károly szavazatáért? A fideszes képvise-
lõk bûne, hogy ez a lelkiismeret nélküli
ember csak úgy járkálhat szabadon jobb-
és baloldal között!

Tisztelt képviselõ-testület!
Kérem Önöket, mégiscsak mondjanak le
a tiszteletdíjukról úgy az MSZP, mint a
Fidesz részérõl, habár tudom, hogy néhá-
nyan Önök közül nagyon hisztérikusan
ragaszkodnak a 60-70 ezer forintokhoz.
Ha legalább egy évre lemondanának er-
rõl, akkor a város spórolna 21 millió
Ft-ot. Ebbõl meg tudnák menteni az óvo-
dát, iskolát. Ez gesztus lenne, hogy Önök
is képesek áldozatot hozni, nem csak
másokkal hozatni.

Kedves Rigó László alpolgármester
úr (a Fidesz helyi elnöke)!

Hogy érthettek ti egyet a Gyurcsány-kor-
mánnyal az iskolák, óvodák bezárása, a
tömeges elbocsátások kérdésében? Hogy
érthettek egyet az idegen érdekeket szol-
gáló, mesterségesen magasan tartott
munkanélküliséggel, ami csak az orszá-
got kirabló multikat gazdagítja? Hogy
engedhetitek meg, hogy a hozzátok csa-
pódott, színváltó figurák ösztönzésére,
még a kormányzati célokat is túllihegve, a
szükségesen és kötelezõn túli megszorí-
tásokkal óriási szenvedést zúdítsatok a
sárbogárdi emberekre?
A Fidesz nem ezt akarta!
Ahol a városokat a Fidesz irányítja (lásd
Debrecen, Kaposvár stb.), sehol nem kö-
vetik olyan lelkes odaadással a kormány
politikáját, mint ahogy ezt Sárbogárdon
teszik. Ott továbbra is mindent megtesz-
nek azért, hogy fejlesszenek, megtartsák

az intézményeket és a munkahelyeket,
megõrizzék a családok életlehetõségeit.
Csak nézzetek körül a környékünk sze-
gény falvaiban; sehol nem zárnak be isko-
lát, nem szüntetnek meg óvodát, sõt,
mint az elõzõ héten olvastam, Alapon
még kultúrházat is építenek.

Tisztelt oktatási bizottsági elnök úr!
Meg kéne fontolnod, hogy volt ellenfelei-
tektõl és a kormánytól uszítva a nevete-
ket adjátok-e ahhoz, hogy a fideszes
többségû sárbogárdi önkormányzat ke-
mény kézzel és könyörtelenül kivégezzen
intézményeket, kisgyerekektõl elvegyék
az óvodájukat, összevonják iskolájukat.
Hitoktatóként, sokcsaládos apaként még
inkább elvárható Tõled, hogy szánd meg
a sárhatvani óvodás gyerekeket, pusz-
taegresi kisiskolásokat, akiknek hóban,
fagyban a mindig késõn érkezõ busszal
kell bezötykölõdniük Sárbogárdra!
Végezetül megkérem a fideszes képvise-
lõ urakat, hogy szálljanak magukba, hall-
gassanak a lelkiismeretükre, fõleg a „vér-
zõ szívükre”, és mentsék meg a gyereke-
ket attól, hogy néhány hatalommániás,
elvtelen, lelkiismeretlen ember meg-
fossza õket attól a joguktól, hogy ott jár-
janak iskolába, óvodába, ahol élnek. Eb-
ben a kérdésben ne az általatok is állan-
dóan „átkozott” Gyurcsány-kormánnyal
értsetek egyet! Ne segítsétek a munka-
nélküliség és a nyomor további növeke-
dését ebben a városban! Ne engedjétek,
hogy haszonlesõ, lelkiismeretlen, kevés-
bé iskolázott emberek döntsenek a város
sorsáról, akiknek a saját elõnyükön kívül
semmi nem számít!
Ha bárkit is személyesen sértettek a sza-
vaim, attól elnézést kérek!
Tisztelettel:

Macsim András

ELBOCSÁTÓ SZÉP ÜZENET
A sárbogárdi önkormányzatnál a hét elején ismertették a dol-
gozókkal, hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselõi karából
kiket bocsátanak el. Lukács Istvánné pénzügyi osztályvezetõtõl
már másodszor vett érzékeny búcsút a munkáltatója. Elbocsátó
szép üzenetet kapott Verebélyi Sándor, Deák Miklósné, Fors-
terné Sipos Erika és Csizmadiáné Boros Edit.
Voltak már korábbi „önkéntes” pályaelhagyások is. Mint isme-
retes, a választás után Demeterné dr. Venicz Anita sikeres ügy-
védi praxisra cserélte a számára egyre idegesítõbb aljegyzõi ál-
lását, és elmondása szerint ezzel nagyon jól járt. Ma végtelenül
boldog és elégedett. „Hálával” gondol volt munkáltatójára és
azokra az önkormányzati képviselõkre, akik beleugratták a
jegyzõ elleni fegyelmi eljárás levezetésébe, amely miatt végül
otthagyott csapot-papot, önkormányzatot. Nem biztos, hogy a
helyére került Szenci György boldogabb lesz nála e huzatos po-
zícióban.
Magyar József polgármesteri fõtanácsadó még a választások
idején hagyta ott hivatalát. Azóta a polgármester vajon kitõl kér

tanácsot? Õ is jobban járt: Mezõszilas polgármestere és a Sár-
bogárdi kistérség elnöke lett. De a mûszaki osztályról kirepült
Kazsoki Sándor is sokkal jobb helyzetbe került: most Rácalmás
önkormányzatának mûszaki csoportvezetõjeként dolgozik,
bevallása szerint sokkal jobb munkakörülmények között.
A távozó köztisztviselõk többsége sincs kétségbeesve a jövõjét
illetõen. Azt mondják, hogy annál a pokolnál, amiben a sárbo-
gárdi önkormányzatnál részük volt, minden más hely, még egy
iraki belvárosi amerikai õrbódé is maga a paradicsom lehet. In-
kább azokat sajnálják, akik maradnak. Közülük néhányuknak
megváltást esetleg a közelgõ nyugdíjazás hozhat.
Várhatóan nyugdíjazzák Rausch Jánost, az adócsoport vezetõ-
jét, Törzsök Ferencnét, Molnár Jánosnét és Hajdú Józsefnét.
Vajon itt véget ér-e a sor, vagy lesznek még új nevek? A hírek
szerint ez még csak az elsõ kör volt.
Reszkessetek egerek!

Hargitai Lajos
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Boszorkánysága
miatt vették el tõle

a gyerekeket
A múlt héten a TV2 Mokka címû mûsorá-
ból hívott Jakupcsek Gabriella — kollé-
gaként —, és azt kérdezte: mit tudok a
sárbogárdi boszorkányperrõl. Csak kap-
kodtam a fejemet, mert nem hallottam
mindeddig semmiféle sárbogárdi bo-
szorkányperrõl, pedig a sárbogárdi meg-
lepetésekhez igencsak hozzáedzõdtem
már.
Nos, mint kiderült, nem zörög a haraszt.
A Színes Mai Lap múlt szerdai számában
jelent meg egy rövid tudósítás arról, hogy
Szalay Károlynétól — aki 24 éve tevé-
kenykedik társadalmi nevelõszülõként
—, azzal az indoklással, hogy boszor-
kány-tevékenységet folytat, a sárbogárdi
gyámhatóság határozata alapján azonna-
li hatállyal, biztonsági õrök felvonultatá-
sával elvették a gondozásra rábízott
Szandrát. Néhány nap múlva aztán elvit-
ték tõle a másik három gyereket is. A
TV2 Mokka címû mûsorában Jakupcsek
Gabriella is készített interjút Szalay
Károlyné Judittal.
A hír nyomán felkerestem a sárbogárdi
gyámhivatalt, ott azonban az üggyel kap-
csolatban nem nyilatkoztak.
Mint megtudtam, a gyermekvédelmi tör-
vény bizonyos pontjaira hivatkozva tör-
tént a gyermekek elvétele a nevelõszülõ-
tõl.
Milyen indokkal szûnhet meg egy neve-
lõszülõi jogviszony ilyen drámai módon?
Idézet a törvénybõl:
Akkor, ha a gyermek nevelését, ellátását
gondozási helye súlyosan veszélyezteti,
ha a nevelõszülõ a gyermekek nevelése
során meg nem engedett módszereket al-
kalmaz, vagy ha a gyermeket bántalmaz-
za, élelmezését megvonja, illetve gondo-
zását elhanyagolja, a gyermek családjával
a kapcsolattartást nem biztosítja, a gyer-
mek ellátására biztosított juttatásokat
nem a gyermekre fordítja, azonnali ha-
tállyal végrehajtható a gyermekek elvéte-
le, ha a késedelem elháríthatatlan kárral,
vagy veszéllyel járna.

Kik azok a boszorkányok?

A népi hiedelemvilág a boszorkányról
meglehetõsen elõítéletes képet fest. A
Jancsi és Juliska meséjében például a go-
nosz banya megsüti és megeszi a gyereke-
ket. Sok mesében szerepel gonosz, rossz-
indulatú varázslóként fekete macskával,
söprûn lovagolva, mérgeket fõzve. A Já-
nos vitézben is, bizony, kemény harcot ví-
vott Kukorica Jancsi a boszorkányokkal,

köztük szerelme, Iluska gonosz nevelõ-
anyjával. Ez az elõítélet a primitív népi
gondolkodásban az ismeretlentõl szo-
rongó félelemhez tapad, amivel a faluban
tevékenykedõ tudós javasasszonyokat
körülvették, akik tudásukat a keresztény-
ség elõtti pogány magyarság õsi tudásá-
ból anyáról lányra hagyományozva õriz-
ték meg. Szinte minden falunak volt tu-
dós javasasszonya, aki gyógyfüvekkel, kü-
lönbözõ lélekre olvasó praktikákkal meg-
gyógyította az embereket és az állatokat,
helyre tette a kificamodott csontokat.
Pénzt többnyire nem fogadtak el az igazi
gyógyítók a gyógyításért, mert akkor az a
hitük szerint nem használt. Egy ilyen
sárbogárdi javasasszonyról írtam a bo-
gárdi újságban is két évvel ezelõtt.
Milyen ártalmas, veszélyes tevékenysé-
get folytatott ez a nádasdladányi boszor-
kány nevelõszülõként?
Az internetet böngészve jutottam el a
gportal.hu oldalon Arisa boszorkány fõ-
papnõ oldalára.
Ezen a boszorkányhonlapon azonban go-
noszságnak, seprûn lovaglásnak nyoma
se volt. Sokkal inkább angyalokról, jóság-
ról, emberek iránti segítõkészségrõl.
Néhány idézet az internetrõl:
Szalayné Arisa boszorkány fõpapnõ:
Eredetileg ápolónõnek tanultam, majd
az ELO-nál végeztem természetgyó-
gyászatot, és szakvizsgát is tettem. Erõs-
ségem a fitoterápia (gyógynövény-terá-
pia), appiterápia (mézterápia), akup-
resszúra. 25 éve gyakorló boszorkány va-
gyok.
Minden boszorkánynak egy törvénye
van: „Mindent megtehetsz, míg másnak
ártalmára nem vagy!”

Egy másik oldalon egy éppen induló bo-
szorkánytanodáról ezt olvastam (ezt nem
Arisa, hanem egyik társa vezeti):

„A tanulás az interneten keresztül törté-
nik, és teljesen ingyenes! Úgy érezzük
Arisával, aki a tanoda vezetõ fõpapnõje,
hogy mindenkinek adni kell esélyt a tanu-

lásra. Ezért hozta létre 2005 szeptembe-
rében az Igazi Boszi Tanodát, és ezért
alakult meg a 16 éven aluliak számára a
Tini Boszi Tanoda is, ami 2006. október
16-án született újjá.
A tanoda fõ célja, hogy minden érdeklõ-
dõt bevezessen a boszorkányságba. A bo-
szorkányság nem pusztán mágián alap-
szik. Már itt, a fõoldalon elmondom,
hogy nem tanítok olyan dolgokat, amivel
másnak vagy önmagatoknak ártani tud-
tok, akarva-akaratlanul. Ártásnak számít
már az is, ha olyanra akartok rávenni
valakit, amit önmagától nem tenne meg.
Sokat foglalkozunk a gyógynövényekkel
és az ékkövekkel, ami elhiszem, hogy na-
gyon unalmasnak tûnhet, de a boszorká-
nyok munkásságának jelentõs részét
ezek teszik ki, hiszen a segítségnyújtás,
gyógyítás legtermészetesebb, legegysze-
rûbb és mégis nagyon hatásos formái
ezek. Természetesen különbözõ jóslási

technikákat is megtanulhattok az olda-
lon, továbbá bevezetem a tanulókat az
angyalok és a különbözõ szellemlények
világába is...
Legyetek áldottak!
Floren, a Szeretet Fény Koven Papnõje”

Folytatás a következõ oldalon�
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Gyanítom, hogy a Tini Boszi Tanodával
hívta ki maga ellen a sorsot Arisa, alias
Szalai Károlyné.
Felhívtam az interneten közölt telefon-
számon, hogy megkérdezzem õt a történ-
tekrõl. Teljesen nyílt volt, és minden kér-
désemre köntörfalazás nélkül válaszolt.
Nem volt ellenséges, csupán a megfosz-
tottság miatti végtelen bánat áradt a
hangjából.
Szalayné: — Az, ami velünk történt eb-
ben az elmúlt néhány napban, szinte fel-
foghatatlan számomra. A 24 éves nevelõ-
szülõi múltam ellenére egy szál ruhában,
két, szekrény nagyságú ember kíséreté-
ben vitték el tõlem a gyerekeket, mintha
valami szörnyeteg lennék. A gyámható-
ságnak semmiféle konkrét indoka nem
volt erre az intézkedésre.
Hargitai: — Mi volt mégis az oka a gyere-
kek elvételének?
— Azt írták a határozatukban, hogy a bo-
szorkány-tevékenységem miatt nem biz-
tosított nálam a gyerekek nevelése. De
azt se tudják, hogy mi ez a tevékenység.
— Volt esetleg most, vagy korábban bármi-
féle szakmai, pedagógiai kifogás az Ön ne-
velõszülõi munkájával kapcsolatban?
— Nem, semmilyen kifogás nem volt. Ép-
pen ezért érthetetlen számomra ez az in-
tézkedés. 24 éve vagyok nevelõszülõ, ez-
alatt öt gyereket teljesen felneveltem,
azoknál a gyerekeknél született már ti-
zenegy „unokám”. Négy gyerek volt ná-
lam egészen a múlt hétig, akiket most el-
vittek, és van két saját gyerekem, akiket
jelenleg is nevelek. Itt teljes családban él-
tek valamennyien. A férjem és én min-
dent megtettünk azért, hogy harmonikus
családi körülmények között a legjobb le-
hetõségeket biztosítsuk számukra. Van
egy szép nagy házunk, a gyerekeknek ker-
ti játékok, úszómedence, állandóan jár-
tunk velük kirándulni. Várpalotára vittük
a kicsiket az állapotuk miatt speciális is-
kolába tanulni. Tavaly decemberben a
gyámhatóság szerint még minden rend-
ben volt, a gyerekek életkörülményeit
mindenben megfelelõnek találták. Ak-
kor változott meg a helyzet, amikor kér-
tem, hogy a 13 éves Szandrát örökbe fo-
gadhassam. Õt négyéves kora óta neve-
lem, nagyon a szívemhez nõtt. Olyan,
mintha a saját lányom lenne. Szépen fej-
lõdik, az iskolában grafikát, angolt tanult.
Most, hogy elvették tõlem, és Sárbogárd-
ra vitték egy gyermekotthonba, egy csa-
pásra minden lehetõségtõl megfosztot-
ták. Nem tanulhat angolt, csak németet.
Az egész életét felforgatták. Ez barbár
kegyetlenség a gyerekkel szemben, ne-
kem meg az egész életem értelmét veszik
el.
— Hogy történt ez az elszakítás?
— Jött egy pszichológus, és szerintem tel-
jesen elfogult elemzést adott a gyerekek-
rõl. A tesztnél nem engedte színes ceru-
zával rajzolni õket, csak feketét használ-
hattak. A kicsinek azt mondta, rajzoljon

le engem seprûvel. Azt írta, hogy mi rej-
tõzködõ életmódot folytatunk, sötétek,
depressziósak a gyerekek, ami nem igaz,
hiszen rengeteget kirándultunk a gyere-
kekkel, számos barátunk van. Bûnös do-
logként jellemezte, hogy Szandra látja az
aurát, és erre azt írta, hogy a kislány hasz-
nálja a boszorkányképességeit, én pedig
megmágiázom a gyerekeket. Ennyi sület-
lenséget összehordani úgy, hogy semmit
nem tud az életemrõl, a felfogásom lé-
nyegérõl! De hát akkor miért nem engem
vizsgált meg? Én állok elébe egy ilyen
vizsgálatnak, de ne a gyerekeket tegyék
tönkre lelkiismeretlen bürokraták, az
emberi lélek lényegérõl semmit nem tu-
dó emberek egy koncepciós eljárásban!
Az egyik kisgyerek cigány származású.
Errõl itt nálunk soha szó nem esett, mert
nem ez a lényeg. De micsoda pszicholó-
gus az, aki azt kérdezi ettõl a kisgyerek-
tõl: „Ugye, te cigány vagy? Hogy éled
meg a cigány származásodat?” Hát nem
éli meg sehogy se, mert itt nem diszkrimi-
nálták se itthon, se az iskolában. A gyere-
kek írásban kérték, hogy maradhassanak
ebben a családban. Mert most igenis egy
teljes, jól mûködõ családból szakították
ki és szórták szanaszét õket a világba. A
két kicsit Velencére vitték a fogyatéko-
sok nevelõotthonába. Ott sírdogálnak,
hogy hol az anyu, mert az anyjukként ne-
veltem õket. Ott nem kapják meg azt a
speciális fejlesztõ nevelést, amit mi saját
áldozatvállalással is biztosítottunk a szá-
mukra. Szandra telefonált nekem, és azt
kérdezte, hogy miért kommunistázták le
õt ott az otthonban, ahol most van: Föl se
tudja fogni, mi az a kommunista. Ráadá-
sul egy fiatalkorú terhes kislánnyal van
egy szobában.
Megaláztak, szemen köptek ezzel a rideg,
embertelen intézkedéssel valamennyiün-
ket. Miért ez a diszkrimináció? Azért,
mert boszorkány fõpapnõ vagyok? Ha a
Gyivi következõ igazgatója táltos lesz, ak-
kor rettegjen minden keresztény nevelõ-
szülõ?
Nekem már nincs veszítenivalóm, és nem
hagyom annyiban. Igenis, harcolni fogok
az embertelenség ellen, harcolni fogok a
gyerekeimért!

Hargitai Lajos

Folytatás az elõzõ oldalról�

ÚJRA ÖLTÖNY-, KABÁT-
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, kosztümjét, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
*2-3 részes szövet- és gyapjúöltönyök; * 2-3 részes elegáns kosztümök, pe-
lerinek; * nõi, férfiszövetkabátok a készlet erejéig!

Márkás FÜRDÕRUHA-KIÁRUSÍTÁS
36-50-es méretig!

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2007. március 5., hétfõ, 9-13 óráig.
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Bendegúz anyanyelvi verseny — február 16.
Csatáriné Somogyvári Erzsébet irányításával a könyvtárban ke-
rült megrendezésre a Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia
szervezésében a nyelvész nemzetközi anyanyelvi tanulmányi
verseny elsõ fordulója.
Az alábbiak szerint képviseltették magukat az évfolyamok:
2. évfolyam: 15 tanuló, 3. évfolyam: 9 tanuló, 4. évfolyam: 5 ta-
nuló, 5. évfolyam: 3 tanuló.
Nagy izgalommal várjuk Szegedrõl a helyezésekrõl a levelet!
Vajon kik jutnak tovább a megyei versenyekre az iskolánkból?

Ifjúsági hangversenybérlet 2. elõadás —
február 21.

Az iskola tornatermében 10 órakor az alsósok, 11 órakor a fel-
sõsök a Pest Megyei Szimfonikus Zenekar elõadásában Bach
Kávé kantátáját és Arany János—Madarász Iván Pázmán lovag
címû „mini” operáját láthatták, hallhatták. Vezényelt: Noseda
Tibor. Közremûködött: Jobbágy Anett, Honinger László,
Sárkány Kázmér ének, Szilágyi György próza.

Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny
területi fordulója — február 22.

Két korcsoport, az 5-6. és a 7-8. évfolyam házi versenyeinek elsõ
helyezettjei vehettek részt a területi megmérettetésen. A részt-
vevõk a kálozi, sárosdi, nagylóki, kápolnásnyéki iskolákból, a
Mészöly Géza Általános Iskolából, a Petõfi Sándor Gimnázi-
umból, valamint a miklósi iskolából jöttek. A zsûrit a kísérõ ta-
nárok alkották. A versenyen egy úgynevezett hozott szöveget,
és egy ismeretlen szöveget is fel kellett olvasni. Az elsõ részben
még mindannyian nagyon izgultunk, majd egy kis pihenés, rövid
szünet után — ekkor készült a csoportkép — következett a má-
sodik rész, melyen már nyugodtabban ment az olvasás. A foga-
dóteremben pogácsával, buktával és teával enyhíthettük az
eredményhirdetés elõtti várakozás izgalmait.

Holcz Anita, 8. a osztály

Móra szépkiejtési verseny megyei fordulója
Székesfehérváron, a Kodály Zoltán Általános

Iskolában — február 23.
Területünket az iskolánkból két tanulónk képviselte: Hegedüs
Judit, Heiczingerné Irányi Rózsa tanítványa és Dobrovoczky
Regina, Tóthné Huszár Magdolna tanítványa.

Fejér Megyei Népdaléneklõ Verseny döntõje
— február 24.

Kora reggel indult el iskolánk két csoportja Székesfehérvárra.
Megérkeztünk kilenc óra felé a Barátság Házába, ahol a ver-
seny zajlott. Kaptunk egy termet, ahol gyakorolni tudtunk. Fél
tízkor kezdõdött a verseny, ahol öttagú zsûri (Vakler Anna, Bo-
dza Klára, Varró János, Eredics Gábor, Juhász Zsófia) döntöt-
te el, hogy ki milyen minõsítést érdemel. Ötvennyolc éneklõ
vagy hangszerkíséretes csoport, illetve szólista közül a Tündér-
rózsa — Boros Dóra, Stefán Judit, Csöndes Judit és Krajcár Nó-
ra — szerepelt harmadikként. A Liliom ötödikként lépett szín-
padra, a csoportot a nyolcadik évfolyam énekkaros lányai alkot-
ják: Bruzsa Csilla, Holcz Anita, Gazsó Veronika, Fett Ágnes,
Juhász Zsuzsanna, Csöndes Anna, Koska Daniella, Pacai Bri-
gitta, Váradi Klára és Németh Adrienn. Sajnos az esti, iskolai
bál miatt nem tudtuk megvárni az eredményt, és az éneklés
után kis idõvel elindultunk haza. Felkészítõnknek, Horváth
Ferencné Erzsike néninek egy gyönyörû csokorral és eredmé-
nyes szereplésünkkel köszöntük meg sok fáradozását, hogy
idáig eljuttatott bennünket. Pár nappal késõbb megtudtuk,
hogy az iskola mindkét csoportja arany minõsítést ért el! Na-
gyon örülünk a sikernek!

Gazsó Veronika, Németh Adrienn, Fett Ágnes, 8. c osztály

Jótékonysági bál a sárszentmiklósi iskoláért —
február 24.

Az elsõ bál. De jó! Végre ezen is túl vagyunk! Azért õszintén be-
vallva, hiányozni fognak a próbák, ahol eleinte kicsit megszep-
penve, de a végén már bátran gyakoroltunk. 2006 decemberé-
ben határoztuk el, hogy a nyolcadikos évfolyammal táncra per-
dülünk. Egy standard táncot, a bécsi keringõt választottuk.
Mezõné Váczi Zsuzsa néni vezetésével megindult a szorgalmas
gyakorlás. Elõször még csak ismerkedtünk a tánccal a sportkö-
rök idejében, majd apránként felépítettük a nehéz, de gyönyörû
koreográfiát. Zsuzsa néni nehezen bírt volna a hatvan hangos-
kodó diákkal, ezért nagy segítségét vette Gajgerné Erõs Marika
néninek és Tóth Gyuláné Erzsike néninek. A próbákon egyre
látványosabb lett a fejlõdés, melynek eredményeként az alsós és
felsõs farsangon csak úgy suhantunk a bécsi keringõ lágyan lük-
tetõ dallamaira. A legnagyobb kihívást az alapítványi bál jelen-
tette, ahol sok szülõ, ismerõs, ismeretlen és tanítóink elõtt mu-
tattuk be tudásunkat. A nagy izgalmat talán oldotta, hogy a bé-
csi keringõ zenéje helyett elõször a csárdás muzsikája szólalt
meg. Alig hittünk a fülünknek! Mégsem mi következünk? De
aztán Laci bácsi megfegyelmezte a technika ördögét, és a szülõk
tapsa közepette felhangzott a már jól ismert dallam. Azonnal
minden nyolcadikos idegszála megfeszült, táncra perdültünk,
suhantunk, forogtunk a begyakorolt koreográfia szerint. Mint-
ha csak egy pillanatnyi álom lett volna az egész! Mindezek után
sikeresen, nagy tapssal zártuk a bál mûsoros bemutatóját, amit
nagyon köszönünk tanárainknak. Remélem, hogy nekik is, és
szüleinknek is nagy örömet szereztünk vele.

Kiss Esztella, 8. a osztály

A szombat este, hat órakor kezdõdõ mozgalmas, színes mûsor-
ban a hip-hop táncosok után egy alkalmi csoport lépett, vagy in-
kább ugrott a színpadra. Tagjai ötödik, hatodik, hetedik és nyol-
cadik osztályos tanulóink. Talajtorna-gyakorlatokat mutattak
be a népszerû Monti-csárdás zenéjére. Tanáraik: Mezõné
Váczi Zsuzsa, Németh Mária, Balázs Sándorné. A két elsõ osz-

H Í R E K
a miklósi iskolából

Folytatás a következõ oldalon�
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Megnyílt a dégi
Kristály

étterem és pizzéria

A Molnár család összefogásával Dég központjában felújítottak
egy rossz állapotban lévõ régi épületegyüttes. Az épületek egyi-
kében zöldségboltot, ruházati üzletet, ajándékboltot alakítot-
tak ki, a fõépületben pedig elegáns étterem és pizzéria nyílt meg
a hétvégén.

A hosszú bárpult mellett a közeli buszpályaudvar átutazó ven-
dégei kaphatnak be egy gyors ebédet, az asztalok mellett pedig
azok, akiknek több idejük van megrendelhetik többfogásos
ebédjüket a konyha bõséges kínálatából. Az étterem üzemelte-
tõje a család egyik tagja, a vendéglátós szakképesítésû Molnár
Gábor Zsolt lesz.
Szombaton estére disznótoros vacsorára várták az avatóünnep-
ség vendégeit, barátokat, ismerõsöket. Avatóbeszédet Pet-
róczky Márta polgármester asszony mondott. Elismerõen nyi-
latkozott a szépen kialakított étteremrõl, amellyel gazdagodik a
falu is, hiszen eddig nem volt a falu központjában állandóan
mûködõ étterem, ahová a helyiek és az ide látogató vendégek
be tudtak volna ülni egy ebédre, vacsorára.
A polgármester asszony köszöntõje után ünnepélyesen átvág-
ták a nemzeti szalagot, majd a házigazda pohárköszöntõjét kö-
vetõen végigkóstolhatták a mai igényeknek megfelelõ, modern
konyha készítményeit, a disznótoros finomságokat.
Kívánjuk, hogy sok évtizeden át jól szolgálja ez a vendéglátó-
hely a nagyközönséget!

Hargitai Lajos

tály két kedves jelenettel készült a tanító nénik: Papp Jánosné,
Kovácsné Rehák Judit, Szabóné Molnár Melinda, Rostás
Istvánné segítségével. Közben 5 nyolcadikos pár is táncolt meg-
lepetés charlestont a „Jaj, de csúszik ez a banánhéj” örökzöld
slágerre. Verset mondott Klár Amanda, dunántúli játékokat és
táncokat mutatott be iskolánk és a Violin Mûvészeti Iskola 27
fõs csoportja Veréb Judit vezetésével, és szerepelt az „aranyos”
Tündérrózsa is.
A nyolcadikosok nyitótáncával kezdõdött a jótékonysági bál,
mely a korábbi évekhez hasonlóan sikeresebb tudott lenni, va-
gyis „többet hozott” a tavalyinál. Milyen öröm, hogy ezt minden
évben leírhatjuk! Köszönöm a pedagógusok, a szülõk, a tanuló-
ink összefogását! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
munkájukkal, részvétellel, pártolójeggyel, a rengeteg tombola-
tárggyal hozzájárultak ahhoz, hogy a nehéz körülmények
ellenére fejleszteni tudjuk a miklósi iskolát.

Horváth Ferencné igazgató

KEZDÕDJÉK
A BÁL!

Mint annyiszor, most is nagyszabású, mégis bensõséges bált
rendezett a Sárszentmiklósi Általános Iskola szombaton

este. A vacsorát és az azt követõ táncos mulatságot a diákok
mûsora elõzte meg, melynek helyszínéül a tornacsarnok szol-
gált. Kellett is a hely, mivel idén is csordultig megtelt érdeklõ-
dõkkel a hatalmas terem fele — a másik felén a fellépõk vonul-
tak föl.
Változatos, figyelemreméltó elõadásnak lehettünk részesei. A
diákok modern valamint klasszikus tánccal örvendeztettek meg
minket, zenés tornagyakorlatot, táncos népi játékot mutattak
be, verses és prózai darabokkal, népdalokkal álltak színpadra.
A mûsor fináléja, és egyben a bál nyitánya a nyolcadik osztályo-
sok lenyûgözõ keringõje volt, akik a bál királya és királynõje
mögött sorakoztak föl.
Az elõadás nem csupán a gyerekek ügyességérõl tanúskodott,
hanem arról is, hogy szeretetteljes légkörben, egymásra odafi-
gyelve dolgozik együtt pedagógus és tanítvány ebben az iskolá-
ban.

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013, 06 (20) 5553-369: H: 12-16, K-Sze:
8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06
(25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

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

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

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

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

Gyermekorvosi körzetek

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

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

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

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítési-
és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon
lehet tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!
A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni.
Minden más kérdésben forduljanak a tudakozó-
hoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es tele-
fonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:
(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,
Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

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

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

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

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 órá-
ig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefo-
nokon.

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

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Köz-
útkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126.
Megyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)3227-052,
06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben
a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Ju-
hász János a 06(30)5300-858 számon bármi-
kor riasztható.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénte-
ken 9-13-ig.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig, március
10-én és 23-án szünetel a rendelés.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig, március 10-16-ig szünetel a ren-
delés.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig, március 12-én
szünetel a rendelés.

Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.

Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.

TÜDÕBETEG-GONDOZÓ ÚJ HELYEN: Ady E. út
79-83. (SZTK), 2. emelet. Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig. A rendelés március 10-
én szünetel.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Nyílt nap a nyolcosztályos
gimnáziumban

Az év ezen szakában, hagyományosan szaktárgyi bemutatóra invitáljuk a nyolcosz-
tályos gimnáziumi képzésben résztvevõk hozzátartozóit, a képzés iránt érdeklõdõ-
ket.
Idén a tervezés idõszakában kaptuk a hírt, hogy a mûvelõdési ház komoly felújítás-
ra szorul, és átmenetileg nem használható.
A 14 év óta tartó folyamatot nem akartuk megszakítani, ezért más formában kellett
gondolkodnunk.
Így született meg a döntés, hogy egy minden érdeklõdõ számára nyitott tanítási na-
pot tartunk március 3-án, szombaton, 8 órától.
Négy tanítási órát fogunk megtartani az 5-8. osztályokban, amelyeken helyet kap-
nak a bemutató jellegû produkciók és a tanórára jellemzõ mozzanatok is.
Minden osztálynak külön órarendje van, minden teremben kb. 20 fõt tudunk fo-
gadni, és minden óra után cserélõdhetnek a látogatók.
Az órarend az alábbi lesz:

Tehát szeretettel várunk minden már jelentkezett, vagy csak a jelentkezést fontol-
gató kisdiákot és szülõjét erre a rendhagyó délelõttre.

Boda János igazgató

Állatorvosi ügyelet
március hónapban

I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,

Nagyhörcsök, Mezõfalvai Zrt.,
Sárrét, Alap, Alsószentiván,

Cece, Vajta, Sáregres
3-4.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u.
24. Tel.: 06 (30) 9751 715;
11.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62. Tel.: 06 (30) 9398 629;
15-16.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E. út
226. Tel.: 06 (20) 5301 582;
17-18.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztár-
saság u. 156. Tel.: 06 (30) 5208 877;
24-25.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u.
30. Tel.: 06 (20) 3557 213;
31-április 1.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50. Tel.: 06 (20) 4719 054;

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

3-4.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u.
1/a. Tel.: 06 (30) 6393 977;
11.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30. Tel.:
06 (30) 9939 404;
15-16.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szent István u. 3. Tel.: 06 (20) 9749 065;
17-18.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u.
1. Tel.: 06 (30) 6257 807;
24-25.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Aszta-
los u. 1/a. Tel.: 06 (30) 6393 977;
31-április 1.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30. Tel.: 06 (30) 9939 404.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06 (30) 9563 168-as

telefonszámon érhetõ el.

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

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó
munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reg-
gel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE,

SÁREGRES, VAJTA
Cece, Jókai u. 11., telefon: 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reg-
gel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

KÖZLEMÉNY
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK
AZ ALMA MÁTERÉRT ALAPÍT-
VÁNY kuratóriuma köszönetét fejezi
ki azoknak, akik jövedelemadójuk
1%-ával támogatták az alapítványt.
A kapott összeget, az alapító okirat-
ban rögzítetteknek megfelelõen, 50%-
ban alaptõkésítettük, amelynek kama-
tai növelik az évrõl évre felhasználha-
tó keretet.
A másik 50%-ból a tehetséges, kima-
gasló eredményeket elért, a szociáli-
san rászoruló tanulók jutalmazását,
nyári táborozását, külföldi nyelvtanu-
lását támogattuk.
Kérem, a jövõben is támogassák mun-
kánkat!

Az alapítvány adószáma:
18483228-1-07.

Köszönettel:
Boda János, a kuratórium elnöke
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Megjelentek, de minek?

B. B. Truck—Spuri 5-0 (2-0)
Vezette: Szakács I. B. B. Truck: Meilin-
ger, Balázs, Varga, Sebestyén, Zádori.
Csere: Bognár, Dobrovoczki, Kovács, Si-
mon. Spuri: Németh, Kovács, Kiss, Hu-
szár L. Csere: —.
1+3 fõvel jelent meg a Spuri a mérkõzé-
sen. Csak az volt a kérdés, hogy milyen
arányban gyõz a B. B. Truck. Az elsõ fél-
idõben még úgy, ahogy tartotta magát a
Spuri, de a második félidõben öt perc
alatt három gólt kapott. Kovács sérülése
miatt a játékvezetõ véget vetett a mérkõ-
zésnek. Góllövõk: Varga (2), Simon,
Dobrovoczki, Balázs.

Nincs új a nap alatt

Pusztaegresi Fiúk—Vasutas
7-2 (5-1)

Vezette: Ébl M. Pusztaegres: Ellen-
bruck, Batári, Magyarosi, Fodor, Kolo-
nics. Csere: Bosnyák, Holcz, Õri Gy., Pri-
bék. Vasutas: Guszejnov, Babitz, Bo-
zsoki, Czeiner, Freschli. Csere: —.
Még egy perc sem telt el, máris a Vasutas
kapujában táncolt a labda. Úgy érte el
góljait az egy félidõs csapat, ahogy akarta.
Már az elsõ félidõben látszott, hogy õk is
hozzák a kötelezõt. Két kontratámadás
után érte el góljait a Vasutas. Góllövõk:
Kolonics (4), Batári (2), Holcz illetve
Czeiner (2).

A két alsóházba búcsúzó
rangadója

Arsenal—Taki Team 3-7 (1-4)
Vezette: Ébl M. Arsenal: Kiss A., De-
recskei, Veres G., Lukács, Veres P. Cse-
re: Csajbók, Érsek, Kiss R. Taki Team:
Lajtos, Lakatos, Rohonczi M., Geiger,
Rohonczi G. Csere: Vörös.
A két búcsúzó csapat közül a Taki Team
végig lehengerlõen játszott a mérkõzé-
sen, így a gólkülönbség nem túlzott. Az
Arsenalból egyedül Derecskei játéka ér-
demel említést. Sportszerû, nagy iramú
mérkõzés volt. Góllövõk: Derecskei (3),
illetve Geiger (3), Rohonczi G.,
Rohonczi M., Vörös Z.

Harc a helyezésekért

Enying—Magnum 2-3 (0-0)
Vezette: Ébl M. Enying: Varga, Pudelka,
Petõ, Körmendi II., Krizsán. Csányi,
Nagy. Magnum: Györök, Máté Sz.,
Mihalkó, Lakatos, Bor. Csere: Mádi.
Nagy nyomás nehezedett a Magnum ka-
pujára, elõbb Krizsán, majd a többi

enyingi játékos tesztelte Györök kapus
képességeit, aki állta a próbát. Ezen kívül
nem történt semmi az elsõ félidõben. A
második félidõben is hõsiesen védekezett
a Magnum, de a nagy nyomást nem bír-
ták, mert Petõ bevette a kapujukat. Ez a
gól felrázta a Magnum játékosait, akik
elõbb kontrából egyenlítettek, majd még
kétszer bevették az enyingi kaput. Végül
Krizsán szépített az eredményen. Gól-
lövõk: Petõ, Krizsán, illetve Mihalkó,
Bor, Lakatos.

Három vereség egymás után

Vidámfiúk—Légió 2000,
Fair Bútor 3-6 (1-4)

Vezette: Ébl M. Vidámfiúk: Kovács,
Nyári, Horváth, Keresztyén, Huszti. Cse-
re: Németh. Légió: Megyesi, Csuti,
Rozgonyi, Csizmadia, Mondovics. Csere:
Németh A., Szilágyi Cs., Szilágyi F.
Ezen a mérkõzésen a Légió szerzett veze-
tést, kihagytak két nagy helyzetet a Vi-
dámfiúk. Növelte elõnyét a Légió, szépí-
tett a Vidámfiúk csapata. A Légió még
kétszer bevette az ellenfél kapuját. A má-
sodik félidõben mindkét csapat kétszer
volt eredményes, mert a Légió játékosai
elszórakozták a helyzeteket. Ez volt egy-
más után a Vidámfiúk harmadik veresé-
ge, így odalettek a dobogós remények. Pi-
ros lap: Horváth 2 perc. Góllövõk: Ke-
resztyén, Horváth (2) Csizmadia (2),
Mondovics, Rozgonyi (2), Csuti.

Helycsere a tabellán

Sárkeresztúr
KIKE—Krencz-nagyker

4-5 (2-3)
Vezette: Ébl M. KIKE: Visi, Vörös, Haj-
dinger, Sütõ, Szauervein. Csere: Madár,
Viola. Krencz: Pálinkás, Simon, Király,
Somogyi, Gyenis. Csere: Petrovics, Ra-
gyamóczki, Schneider J., Schneider T.
Érdekesen alakult a nagy iramú mérkõ-
zés a védõk jóvoltából. Alig kezdõdött el
a mérkõzés, Somogyi lövése után a labda
a kapuban kötött ki. Nem vették komo-
lyan Madár szándékát Királyék, pedig õ
egyenlített. Nagy nyomás nehezedett a
Krencz-csapat kapujára, míg a tétovázó
védõk mellett Hajdinger a kapuba talált.
Most meg a KIKE hibázott sorra, mert
elõbb egyenlített Petrovics, rá egy percre
pedig Schneider T. szerzett vezetést csa-
patának. Visi kiállítása után emberelõny-
be került a Krencz-csapat, de nem tudott
élni az elõnnyel. Simon a kapufáról kipat-
tanó labdát kézzel ütötte el, a jogosan
megítélt büntetõt Hajdinger nagy erõvel
a kapu közepébe lõtte. Ezután ismét a

KIKE vitézkedett, mert Sütõ három mér-
kõzés gólképtelensége után betalált a ka-
puba, ezzel átvette a vezetést. Sütõ növel-
hette volna az elõnyt, de mint a másik csa-
pat, õ sem élt a lehetõséggel. Na, de miért
is király a Király, azért mert hibái mellett
lõtt két pazar gólt, ezzel megszerezte csa-
patának a három pontot. Sárga lap: Si-
mon. Piros lap: Visi 2 perc, illetve Simon
2 perc. Góllövõk: Madár, Hajdinger (2),
Sütõ, illetve Somogyi, Petrovics,
Schneider T., Király (2).

Békés döntetlen

Bad Boys—Haladás 1-1 (1-1)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb,
Mikuli, Juhász L., Berzeviczy, Juhász Á.
Csere: Soós. Haladás: Géczi, Szántó K.,
Szántó Zs., Szabó, Nagy. Csere: Hollósi,
Varga.
Egymásnak estek a csapatok úgy tes-
sék-lássék módra. A kapuk ritkán forog-
tak veszélyben. Egy-egy gól esett az elsõ
félidõben. A második félidõben felváltva
kerültek veszélybe a kapuk, de a játéko-
sok sorra elhibázták a helyzeteket. Gól-
lövõk: Juhász Á., illetve Varga.

Közelebb a végsõ célhoz

Memphis Plusz—Extrém
2-3 (0-3)

Vezette: Ébl M. Memphis: Szilágyi, Sza-
bó, Herczeg, Fodor, Emperger. Csere:
Lóth, Molnár, Zámbó. Extrém: Vörös,
Roszkopf, Dévényi, Horváth D., Juhász.
Csere: Horváth T., Oszvald, Pálinkás.
Nem tisztelték egymást a csapatok. Re-
mek hangulatot teremtettek a teremben.
Nagy iram, szép gólok, sok kihagyott
helyzet, remek kapusteljesítmények jel-
lemezték a mérkõzést. Emperger lövését
Vörös szögletre ütötte. Szépen kidolgo-
zott támadás után Horváth D. átadását
Juhász értékesítette. A gól után nagy tá-
madásba kezdett a Memphis. Emper-
gernek legalább két gólt kellett volna rúg-
nia, de a helyzetei kimaradtak. Nem úgy
az Extrémnél, mert Horváth D. belõtte a
labdát a kapuba. Még fel sem ocsúdtak a
gól után a Memphis játékosai, egyéni ak-
ció után Pálinkás növelte az elõnyt. Pálin-
kás tiszta helyzetben Szilágyiba lõtte a
labdát. Oszvald kezezése után jogos 7
métereshez jutott a Memphis, melyet
nem tudott értékesíteni, mert Vörös vé-
dett. A második félidõt emberelõnnyel
kezdte a Memphis, de kihasználni ezt
sem tudta. Közben az Extrém hagyott ki
két nagy helyzetet, majd Juhász kihagyta
a harmadikat. Empergernek nem ment a
játék, mert megint kihagyta a helyzetet.
Most Szilágyi percei következtek, elõbb
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Pálinkás, majd Dévényi lövését védte,
Roszkopf is próbálkozott, Horváth T. is
feliratkozott a lövõk közé. Ebben a fél-
idõben az Extrémnek semmi sem sike-
rült, így elõbb Lóth, majd Herceg lövése
után talált utat a kapuba a labda. Az
egyenlítésre már nem maradt idõ. Sárga
lap: Szabó. Piros lap: Oszvald 2 perc.
Góllövõk: Lóth, Herczeg, illetve Juhász,
Horváth D., Pálinkás.

Sokba kerülhet a pontvesztés

Twister—Miklós-Cece
3-3 (2-0)

Vezette: Tóth I. Twister: Bodoki, Ba-
logh, Tóth, Kristóf, Szabó. Csere: Bog-
nár, Katona, Strausz. Miklós-Cece: Ko-
kics, Klazer, Démuth, dr. Erdélyi, Kiss.
Csere: Farkas, Pajor.
Két ellentétes félidõ. Az elsõben a
Twister játéka dominált, a másodikban a
Miklós-Cece játszott jobban. Mezõnyjá-
ték után váratlanul Szabó lõtt gólt.
Még Tóth is eredményes volt. A 12. perc-
ben a Miklós-Cece eljutott az ellenfele
kapujáig, dr. Erdélyi lövését védte Bo-
doki. A második félidõ elején szépített
dr. Erdélyi, sõt mi több, egyenlített, szög-
let után Kristóf fejelt gólt. Nagy volt az
öröm, de jött dr. Erdélyi, aki meglõtte
harmadik gólját. Már-már úgy nézett ki,
hogy meglesz a három pont, nem tudták
tartani a góllövõlista éllovasát. Góllövõk:
Szabó, Tóth, Kristóf, illetve dr. Erdélyi
(3).

Meglepetés?

DKS—Flamengó 2-3 (0-2)
Vezette: Ébl M. DKS: Suplicz, Kelemen,
Farkas, Kassai, Domján. Csere: Kovács,
Somogyvári. Flamengó: Lekner, Tóth,
Berta, Derecskei, Lakatos. Csere: Banda,
Gál.

Régi napjaira emlékeztetõen fordult le
védõjérõl Derecskei és lõtt gólt. Küzdel-
mesen alakult a mérkõzés. Domján lövé-
sét védte Lekner. Farkas lövését kiütötte
a kapus, Kelemen kapu mellé durrantott.
Tóth lövése mellészállt. Banda kapu fölé
lõtt. Farkas, majd Kovács hagyott ki hely-
zetet. Szögletnél mindenki felment Lek-
ner kapuja elé, így Lakatos egyedül vezet-
te a labdát kapura. Egy lövõcsel után a
labda a kapuban kötött ki. A második fél-
idõ elsõ percében szépített Domján. Ban-
da lövését védte Suplicz, Kelemen lövé-
sét Bodoki védte. Kassai kétszer is pró-
bálkozott, de Lekner a helyén volt. Küz-
dött az egyenlítésért a DKS. Kelemen lö-
vése kapu mellett landolt. Egy szépségdí-
jas gól. Lekner kidobását Lakatos félfor-
dulatból lõtte a kapuba. Kelemen szépí-
tett, Lakatos kihagyott helyzetet; ami az
egyik csapatnak bejött, az a másiknak
nem. Sárga lap: Berta. Góllövõk:
Domján, Kelemen, illetve Derecskei, La-
katos (2).

— G. F. —

Tabella
A Bogárd és Vidéke-csoport

1. Extrém 11 3 3 58-34 36
2. Magnum 10 1 7 54-60 31
3. Memphis Plusz 8 4 5 58-42 28
4. Enying 9 1 7 72-53 28
5. Flamengó 8 4 5 44-52 28
6. DKS 8 2 7 63-58 26
7. Krencz-nagyker 8 1 8 64-48 25
8. Sárkeresztúr KIKE 7 4 7 64-59 25
9. OMV 8 3 6 60-51 24
10. Taki Team 3 2 13 49-86 11
11. Arsenal 1 3 13 26-70 6
Az OMV összeredményébõl 3 pont le-
vonva.

A góllövõlista állása
31 gólos: Bor József (Magnum), 23 gólos:
Somogyi László (Krencz-nagyker), 20 gó-
los: Kelemen Béla (DKS).

A Fair Bútor-csoport
1. Légió-Fair Kft. 13 1 3 92-25 40
2. Twister 12 4 1 63-24 40
3. Toledo 2005 14 3 - 77-33 35
4. Vidámfiúk 10 1 7 71-61 31
5. Miklós-Cece 9 3 5 70-46 30
6. Haladás 9 2 6 56-34 29
7. B. B. Truck SE 5 2 10 38-57 17
8. Bad Boys 6 2 9 59-48 17
9. Pusztaegresi Fiúk 4 1 12 38-64 13
10. Spuri 3 1 14 23-72 10
11. Vasutas - - 18 24-128 -3
A Bad Boys és a Vasutas összeredményé-
bõl 3 pont levonva.
A Toledo 2005 összeredményébõl 10
pont levonva.

A góllövõlista állása
39 gólos: dr. Erdélyi Tamás (Miklós-
Cece), 36 gólos: Horváth János (Vidám-
fiúk), 31 gólos: Kristóf Gábor (Twister).

SZAKÁCS TÜZÉP-KUPA U-13
2007. február 27-én a Labdarúgó Sport
Club Sárbogárd rendezésében került sor
a Szakács tüzép kupa U-13-as csapatok
részére, a Fejér Megyei Labdarúgó Szö-
vetség által meghirdetett teremtornára.
Nyolc csapatot hívtak meg, melyek két
csapatban, 2x10 perces mérkõzéseken
döntötték el a helyezések sorsát.
A megnyitót Pajor László, az utánpótlás-
csapatok edzõje nyitotta meg, üdvözölte
a megjelent sportköri elnököket, edzõ-
ket, játékosokat, szülõket, hozzátartozó-
kat. A játékosok nagy tapssal köszöntöt-
ték egymást és az elõbb felsoroltakat. Ki-
lenc órakor Tar István játékvezetése mel-
lett helyi rangadóval indult útjára a lab-
da.

Csoportbeosztások, eredmények

„A” csoport
Sárbogárd—Sárszentmiklós 4-2 (2-2)
Nagylók—Zichyújfalu 4-1 (3-0)
Sárbogárd—Zichyújfalu 4-0 (2-0)
Sárszentmiklós—Nagylók 1-4 (0-3)
Zichyújfalu—Sárszentmiklós 1-5 (1-6)
Sárbogárd—Nagylók 2-0 (2-0)

„B” csoport
Vajta-Cece—Sárszentágota 4-2 (4-1)
Enying—Mezõszilas 0-0 (0-0)
Sárszentágota—Enying 2-7 (2-1)
Vajta-Cece—Mezõszilas 1-4 (1-2)
Mezõszilas—Sárszentágota 3-2 (2-2)
Enying—Vajta-Cece 4-1 (2-0)

Tabella „A” csoport
I. Sárbogárd 3 - - 10-2 9
II. Nagylók 2 - 1 8-4 6
III. Sárszentmiklós 1 - 2 12-9 3
IV. Zichyújfalu - - 3 2-17 0

Tabella „B” csoport
I. Enying 2 1 - 11-3 7
II. Mezõszilas 2 1 - 7-3 7
III. Vajta-Cece 1 - 2 7-10 3
IV. Sárszentágota - - 3 6-14 0

Helyosztók
7-8. helyért: Zichyújfalu—Sárszentágota
0-3 (0-1)
5-6. helyért: Sárszentmiklós—Vajta-Ce-
ce 1-1 (1-11), 7 méteresekkel 2-1
3-4. helyért: Nagylók—Mezõszilas 1-2
(1-0)
Döntõ: Sárbogárd—Enying 2-0 (2-0)

Az eredményhirdetés után sor került a
torna válogatottjának ismertetésére. Ka-
pus: Szopori Gábor, jobb oldali védõ: Ko-
vács László (Enying), bal oldali védõ:
Killer Máté (Nagylók), jobb oldali táma-
dó: Boros Benjamin (Sárbogárd), bal ol-
dali támadó: Jádi Balázs (Sárszentágo-
ta).
Az okleveleket, érmeket, kupákat Simon
Miklós, a Fejér Megyei Labdarúgó Szö-
vetség elnökségi tagja adta át. Végezetül
örömét fejezte ki, hogy ezen a tornán
képviselhette a szövetséget. Sok szép él-
ményben volt része, látott nagyszerû
megoldásokat, olyan játékosokat, akik
bekerültek a torna válogatottjába, mely-
be igencsak sok fejtörést okozott, hogy
kiket válasszanak be.
A torna szponzorai voltak: Fejér Megyei
Labdarúgó Szövetség, Szakácsné Marek-
kel Szilvia, dr. Abdallah Roshdi, Barabás
József.
Segítõként közremûködtek: Tar István
játékvezetõ, Pozsár László, Fehér Ta-
más, a Vajtai Labdarúgó Klub elnöke, va-
lamint a tudósító.

— G. F. —
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Közmeghallgatás Nagylókon
Kedden este közmeghallgatásra invitálta Nagylók lakóit a helyi
képviselõ-testület, melynek keretében Tóth József polgármes-
ter számolt be a tavalyi évben végzett munkájukról és a 2007-re
vonatkozó terveikrõl.
A tavaly év eleji 16 milliós forráshiányt év végére 7 millió Ft-ra
sikerült lecsökkenteni. Az iskola, óvoda és konyha esetében
31,3 millió Ft-tal kellett kiegészíteni az 50-60% közötti állami
normatívát. Hantos és Nagylók közös védõnõi körzetet hozott
létre, és a település csatlakozott a sárbogárdi központi
ügyelethez. Örvendetes, hogy a községben — igaz, kihelyezett
fiókként, de — gyógyszertár is mûködik. 15 közhasznú munkást
alkalmazott az önkormányzat állami normatívából, valamint
pályázati támogatás és saját forrás felhasználásával. Tavaly 50
ezer Ft értékû különdíjban is részesült Nagylók a virágos telepü-
lések programja révén. Pályázatok útján nyílt lehetõség az utca-
név- és üdvözlõtáblák kihelyezésére, a ravatalozó és környéke
rendbetételére, egyes utcák aszfaltozására, a polgármesteri hi-
vatal, sportöltözõ felújítására, a szennyvíztisztító-telepre és fû-
nyírótraktor vásárlására. Mindezek összesen közel 58 millió
Ft-ba kerültek, melyhez az önkormányzatnak 12,8 millió Ft-ot
kellett hozzátenni (amit ráadásul 3 év alatt kell kifizetni).
2007-re kénytelenek voltak beiktatni a költségvetésbe egy 24
millió Ft-os hitelállományt az állami támogatások csökkenése
miatt. Két fõ területen következik be lényeges változás: az
általános iskola a törvényi változások miatt a Sárszentmiklósi
Általános Iskola tagiskolájává válik szeptembertõl, mert nincs
meg a 7-8. osztályban a kellõ létszám. (Errõl lapunk ez évi 6.
számában is olvashattak. Szerk.) A háziorvosi ellátás terén Han-
tossal közös körzetet szeretnének kialakítani. Mivel a korábban
kiírt pályázat sikertelennek bizonyult, újabb pályázatot kell kiír-
ni. Idén szeretnék az önkormányzat tulajdonában lévõ Petõfi
utcai házat turistaházzá alakítani. Ehhez nyertek 5 millió Ft-ot,
amit a lovas egylet, a Nagylóki Gyermekekért Alapítvány és az
önkormányzat kiegészít 877.500 Ft-tal. A kultúrház életházzá
való alakítására is van egy pályázati lehetõség, amit szeretnének

kihasználni. Törekszenek minél több pályázatot benyújtani, de
a saját forrás határt szab a terveknek.
A polgármester arra is fölhívta a figyelmet, hogy a közterületek
használatának igényét be kell jelenteni, és fizetni kell azért. A
képviselõ-testület által alapított díjakra március 31-éig ter-
jeszthetik föl a lakók a jelöltek neveit. A kommunális hulladék
elszállítása kapcsán ezután a Vertikál juttatja el a lakókhoz a be-
fizetendõ csekkeket. Legalább egy kukával mindenkinek ren-
delkeznie kell. A folyékony hulladék elszállításának díja bruttó
746 Ft/m3-re változik. Új kábelszolgáltatóval, a Dunakanyar
Kft.-vel kötött szerzõdést az önkormányzat, melynek hálózata
internetezésre is alkalmas lesz.
Végezetül Tóth József köszönetét fejezte mindazoknak, akik
észrevételeikkel, jó tanácsokkal, vagy más módon segítették a
testület munkáját.
A jelenlévõ lakók részérõl fõ problémaként a temetõben lévõ
hûtõház használatának tisztázatlan kérdése merült föl. Sok
esetben ugyanis a Nagylókon elhunytakat máshová kell szállíta-
ni, mert a hûtõház kulcsa annál a cégnél van, akié a hûtõ.

Hargitai Kiss Virág

A kultúra napja Sárkeresztúron
„Az elõdök kultúráját nem lehet
örökölni. Az elõdök kultúrája
egykettõre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg
újra meg nem szerzi magának.”

Kodály Zoltán

Kicsit megkésve a magyar kul-
túrát ünnepeltük február 21-
én. A naptár szerint január
22-e a magyar kultúra napja.
A mûsor elején Kölcsey Him-
nuszát hallgattuk meg lemez-
felvételrõl Bessenyei Ferenc
elõadásában, majd (a Bogárd
és Vidéke újságból vett ötlet
alapján) felolvastam azokat a
gondolatokat, amiket az álta-
lam felkért fiatal, középkorú
és idõsebb emberek leírtak ar-
ról, hogy nekik mit jelent a ma-
gyar Himnusz, mit éreznek
hallgatása közben. Egy gondo-
lat ezek közül:
„Az én számomra megható a

Himnuszt hallgatni. Lelkileg

mélyen megérint. A magyar nép
összes szenvedése, gyötrelme
szól belõle.”
Az ünnepség további részében
igyekeztünk megmutatni ma-
gyar kultúránknak egy-egy sze-
letét tehetséges sárkeresztúri
gyermekek és felnõttek sze-
replésével.
Gyönyörködhettünk Torocz-
kai Katika tanárnõ hegedûjá-
tékában; hallhattuk László
Reginát és Kéri Petrát (sárke-
resztúri gyerekek), akik az

abai iskola mesemondóverse-
nyén elsõ és második helyezést
értek el. Már tavaly is szerepel-
tek a kulturális mûsorunkon
nagy sikerrel. Az idén még ne-
hezebb nyelvezetû meséket
hallottunk elõadásukban. A
helyi iskola két kórusa szep-
temberben alakult. Már a ka-
rácsonyi mûsorban hallhattuk,
milyen szépen énekelnek.
Most két kórusfeldolgozást
adtak elõ zenei kísérettel. A
kamarakórus szinte minden

rendezvényünk aktív szereplõ-
je; magyar népdalfeldolgozá-
sokkal színesítették az estet. A
nyugdíjasklub minden évben
lelkesen indul a Kor-társ ki mit
tud?-on. Az idén hagyomány-
õrzõ táncot tanultak, „Indul-
hat a tollbál” címmel. Takács
Hanna fuvolajátékát és a Toll-
pihe meseíróversenyre írt saját
meséjét hallhattuk, amivel el-
sõ díjat és különdíjat nyert.
Siák Magdolna, Kovács Marci,
Bóta Nikoletta, a Sárvíz kistér-
ségi népdalverseny továbbju-
tói gyönyörû népdaléneklését
és Sauerwaldné Halász Ágnes
versmondását csodálhattuk
meg.
A mûsor után és elõtte Or-
mándi Márta csuhészobrász
legújabb munkáit és Steixner
István tehetséges ifjú bõrmû-
ves alkotásait láthatták a jelen-
leévõk.

Kovács Györgyné
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3-án, szombaton, 19 órakor

H O L I D A Y
Színes, szinkronizált, amerikai vígjáték

Iris szenvedélyes, érzékeny, gyönyörû és ... szenved. Haszta-
lan próbálja kiverni fejébõl kollégáját, akibe viszonzatlanul
szerelmes, és akivel titkos viszonyt folytat. A szerkesztõség
karácsonyi buliján jön a végsõ döfés: Jasper eljegyezte azt a
libát a terjesztésrõl. Brühühü. Amanda gyönyörû, csinos, su-
gárzó, és ... csupa stressz. Nem elég, hogy munkamániás, és a
blackberryjével alszik, ráadásul rájött, hogy a pasija a recep-
ciós kislánnyal hetyeg, ezért kénytelen villámgyorsan szakí-
tani. Brühühü. Két összetört szívû szingli csajszi a világ két
pontján. Mindkettõre ráférne két hét pihi, távol az eddigi
életüktõl, távol mindentõl, de fõleg a pasiktól. És itt lép a
képbe a mentõöv, pontosabban háló, a világháló. Iris és
Amanda egymásra találnak, és egy frappáns otthoncsere ke-
retében Iris a napfényes Los Angelesbe repül, Amanda pe-
dig a ködös — és havas — Albionba, vagy ahogy prózaibban
mondanánk, Angliába. Ám a pasimentes téli vakáció nem
teljesen úgy alakul, ahogy tervezték.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Az alapi iskola szülõi szervezete

2007. március 3-án, 20 órai kezdettel

NÕNAPI BÁLT RENDEZ,

melyre ezúttal szeretettel meghívjuk.

A belépõ ára: 300 Ft. Helye: az alapi Fõ utcai iskola
tornaterme. Köszöntõt mond: Alpek János alpolgármester.

Mûsort adnak az iskolai farsang gyõztesei.

A jegyek megvásárlásával és a tombolatárgyak
felajánlásával kérjük hozzájárulását a rendezvény

sikeréhez. Büfé, tánc, tombola!

A szülõi szervezet választmánya

Korábban a családsegítõ szolgálat szervezésében kézmû-
veskedhettek szülõk és csemetéik. Egy ideje azonban — a

családsegítõ megszaporodott feladatai miatt — erre sajnos
nincs lehetõség. Így külön klubot hozott létre két Krisztina: Ha-
lasi Pálné és Szabó Istvánné. Az alkotni vágyók minden máso-
dik héten, szombaton, 14 órakor gyûlnek össze a mûvelõdési
házban. A részvétel ingyenes, csak némi hozzávalót kell vinni.
Az elmúlt hétvégén pomponállatkákat készített éppen az ügyes
kis csapat, amikor betoppantam. De az asztal egyik végénél szí-
nezni is lehetett. A legkisebbek futkározással nyújtóztatták ki
elmacskásodott lábaikat munka közben.
Mialatt beszélgettünk, kezembe adták azokat az üdvözlõlapo-
kat, meghívókat is, amiket egyszerû, ötletes megoldásokkal
varázsoltak egyedivé.
Hamarosan itt a húsvét, az anyák napja — ha valaki igazán kü-
lönleges ajándékkal szeretné meglepni szeretteit, akkor láto-
gasson el a kézmûvesklubba, legközelebb március 10-én!

Hargitai Kiss Virág

KézmûvesklubKézmûvesklub
a mûvházbana mûvházban

A Mezõföld Népfõiskolai Társaság és a
mezõfalvai Móricz Zsigmond Könyvtár ezúton tisztelettel

és szeretettel meghívja gazdaképzõ sorozatának —
korábban 2007. február 9-ére meghirdetett, de az elõadó

betegsége miatt elmaradt — elõadására.

Idõpontja: 2007. március 8., csütörtök, 17.00 óra.
Helyszíne: kishantosi népfõiskola.

Témája: Mi várható az EU agrár- és
vidékfejlesztési politikájában?

Elõadó: Márton András vezetõ fõtanácsos.
FVM stratégiai fõosztály

Az elõadásra igény szerint jármûvet biztosítunk azoknak,
akik az elõadást megelõzõ nap 14.00 óráig bejelentik igényüket.

Telefon: 06 (25) 488 280.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Mezõföld Népfõiskolai Társaság 2434 Hantos, Rákóczi út 18.;

tel.: 06 (30) 3850 379; e-mail: kishantos@enternet.hu;
Móricz Zsigmond Könyvtár és Mûvelõdési Ház, 2422 Mezõfalva,

József nádor u. 13.; tel.: 506 985; e-mail: mezok@vipmail.hu.
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Meglepetés burgonya
Hozzávalók: 4 nagy burgonya, 4 frank-
furti virsli, 8 vékony szelet baconszalon-
na, 1 fej vöröshagyma, 3 evõkanál olaj, 1
dl víz, só.
Elkészítés: a burgonyákat meghámoz-
zuk, majd mindegyikbe hosszában
olyan széles „alagutat” fúrunk, hogy
egy-egy virsli beleférjen. A burgonyá-
kat sós vízben 10 percig fõzzük (kb. fél-
puhára). Lecsöpögtetjük, és minden
burgonyaalagútba egy-egy virslit szú-
runk. Az egészet 2 szelet szalonnába
burkoljuk. A hagymákat apróra vág-
juk, majd az olajban üvegesre párol-
juk. Hozzáadjuk a burgonyákat, a víz-
zel felöntjük, és kislángon készre fõz-
zük. (Ha szükséges, közben az elfõtt
vizet pótoljuk.) Zöldsalátát adhatunk
mellé.

Sajtos csirkesaláta
Hozzávalók 4 személyre: 250 g fõtt csir-
kemellfilé, 150 g trappista sajt, 1 db al-
ma, 1 db banán, 1 db citrom, 2 db en-
díviasaláta, 50 g dióbél, 100 ml joghurt,
pirospaprika, õrölt bors, só.
Elkészítés: a húst és a sajtot felkockáz-
zuk. Az almát meghámozzuk, maghá-
zát kivájjuk, húsát kockákra vágjuk. A
banánt meghámozzuk, felkarikázzuk.
Az almát és a banánt citromlével meg-
locsoljuk. Az endíviák külsõ leveleit
leszedjük, kemény belsejüket kivág-
juk, apróra szeleteljük. Minden hozzá-
valót tálba teszünk, néhány tört és szá-
razon pirított dióbelet szórunk bele, és
összekeverjük. A szószhoz a joghurtot
simára keverjük a paprikával, a cit-
romlével, és sóval, borssal ízesítjük,
végül a salátára öntjük, és összekever-
jük. Hidegen a pirított dióval meghint-
ve tálaljuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

HOGYAN SZOKTAM RÁ?
Az idõsebbek emlékeznek arra az idõre,
amikor Amerika szidalmazásával volt te-
le a magyar sajtó, rádió, tévé. Az USA
volt az ördög, ha valahol valami rossz tör-
tént a földgolyón, biztos az amerikaiak
szennyes ármánykodása volt mögötte. Az
ötvenes évek elsõ felében nálunk még azt
is bebörtönözték, akirõl kiderült, hogy
rokona van a tengeren túl. Az „amerikai
imperializmus” kifejezés gyakrabban
szerepelt az újságírók, tévések szótárá-
ban, mint az, hogy „a felszabadító Vörös
Hadsereg”, vagy az, hogy „a marxiz-
mus-leninizmus útján”. Ezek az urak —
pardon, akkor még elvtársak — elhitet-
ték velünk, hogy ott nyomor van, öldösik
a négereket stb. Aztán egy történelmi pil-
lanatban Amerika hirtelen jó lett.
Ugyanazon újságírók, tévések közlemé-
nyeiben gyönyörország lett, csókos lett,
üdvlak lett, a politikai hatalom váromá-
nyosai oda mentek tanulni, a magyar kul-
túra kertjének öntözését az USA-ból vé-
gezték a Soros Alapítvány által, a televízi-
ónkban többször lehetett látni az Egye-
sült Államok nagykövetét, mint a magyar
kultuszminisztert. Ez, ugye, a rendszer-
váltás során következett be.
Jelenleg zavaros a helyzet: tiszteljük, sze-
retjük a Föld legerõsebb hatalmát, úgy
gondoljuk, hogy a tudomány és a fejlõdés
legfõbb bázisa, szabadságeszménye, de-
mokratikus beállítottsága minden ország
számára minta lehet, de világelsõ ipará-
nak, közlekedésének rengeteg olajra van
szüksége, ezért az olajban gazdag régiók
feletti befolyását fegyverekkel is fenn kell
tartania, s egyúttal kissé türelmetlenül
igyekszik oda exportálni a saját politikai
berendezkedését. Ez jó hosszú mondat
volt, okoskodó mondat volt, eltakarta a
hullákat, amelyek vannak mögötte, de
hát a világpolitika hatalmi vetélkedései
eddig is és ezután is rondák voltak és lesz-
nek, ne menjünk bele, gondolatban emel-
jünk kalapot a holtak emlékére.
De én most igenis szót emelek Amerika
ellen, ugyanis miatta szoktam rá valaha a

dohányzásra. Ez 1956-ban történt, a for-
radalom után. Nagy hírük, dicsõ nevük
lett ekkor világszerte a magyar egyete-
mistáknak, akik elindították és részben
lefolytatták a nagyszerû eseménysort. A
leveretés után titkos kezek csomagokat
kezdtek osztogatni az egyetemi hallga-
tóknak. Az elegánsan dobozolt, többkilós
ajándékok egy másik világ üzenetét hoz-
ták, piros betûkkel ez volt az oldalukra ír-
va: AZ AMERIKAI NEP AJANDEKA.
Így, ezzel a helyesírással. S mi volt a cso-
magban? Olyasmi, amirõl eddig csak He-
mingway vagy más amerikai írók mûvei-
ben olvastunk, sajtok, tápszerek, borot-
vapengék, piperecikkek és, sajnos, ciga-
retták. Olyan márkák, amilyenek létérõl
tényleg csak titkos suttogásból vagy a
szépirodalomból értesülhettünk eddig.
Mert az itteni trafikokban csak „Mun-
kás”, „5 éves terv”, „Kossuth” nevû szív-
nivalók voltak akkor kaphatók.
Én addig nem cigarettáztam. De jött a
vizsgaidõszak, a kemény tanulás, az em-
ber már csak egy kis szünet kedvéért is rá-
gyújtott egy amcsi cigire némi pihenõ-
ként a betûtenger partján.
Így szoktam rá.
Az amerikai cigaretta persze hamar elfo-
gyott. Én akkor, úgy emlékszem, a Kos-
suthra álltam rá. Késõbb jött a Szimfónia.
Sok-sok év múlva tudtam csak leszokni
elég keserves erõfeszítések árán.
És ezek után vannak egyesek, akik dicsér-
ni kezdik elõttem Amerikát!

(L. A.)

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

TANFOLYAM INDUL

február 17-tõl a Légió 2000
Security szervezésével.

Részletfizetési és munkahely-lehetõség.
Jelentkezni továbbra is lehet

a központi irodaházban:
Sárbogárd, Ady E. út 29.

Telefon: 06 (25) 508 980,
06 (20) 927 0985

AKCIÓ!
ALWAY'S eü. betét 330 Ft

BLEND-A-MED fogkrém 300 Ft

ARIEL-LENOR 1,75 kg 1000 Ft

BIOPON takarékos 2 kg 770 Ft
LÁBKRÉM cukorbetegeknek 585 Ft
LENOR SUMMER 1 liter 390 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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Rejtvény

Keresd meg a nevek párját!

Tapsi Sámuel

Sün Mókus

Misi Mackó

Mici Hapsi

Beküldési határidõ: 2007. március 6.

AZ OKOS MEDVE
Összegyûltek egyszer az állatok egy ma-
gas hegy lábánál, és azon vitatkoztak, me-
lyikük okosabb.
— Én vagyok a legokosabb — mondta a
vaddisznó, és túrni kezdte agyarával a
földet.
— Nem, én okosabb vagyok — kiáltott a
farkas, fogait csattogtatva.
— Ész dolgában senki sem veheti fel ve-
lem a versenyt! — rikkantott a róka, s bo-
zontos farkával a földet csapkodta.
Azután a nyúl is, a szarvas is, a zerge is be-
leszólt a vitába. Veszekedtek, kiabáltak,
de egyik sem tudta meggyõzni a másikat.
Egyedül csak a medve hallgatott. Félre-
húzódva üldögélt, és tette magát, mintha
semmiféle veszekedést még csak nem is
hallana; magában azonban jót nevetett a
veszekedõkön.
Végül az állatok hozzá fordultak:
— Hát te, medve! Te miért hallgatsz? Te
talán ostobább vagy mindenkinél?
A medve így szólt:
— Mit vitatkozzunk vég nélkül? Tegyünk
próbát: aki holnap reggel elsõnek látja
meg a nap sugarait, az a legokosabb.
— Rendben van — egyeztek bele az álla-
tok —, legyen úgy.
Másnap reggel, még virradat elõtt, ismét
összegyûltek a hegy tövében. Sorjában le-
ültek a fûre, keletnek fordulva, amerrõl a
napnak fel kellett tûnnie. Csak ültek
mozdulatlanul, még a szemüket is kime-
resztették, jaj, nehogy elmulasszák a nap-
keltét, a nap elsõ sugarait. A medve azon-
ban most is mást csinált, mint a többiek.
Háttal fordult keletnek, s a hegy hótól
fehérlõ csúcsára figyelt.
— Ó, te ostoba! — nevettek az állatok. —
Hová bámulsz? Elment tán az eszed, azt
sem tudod, merre van kelet?

A medve nem válaszolt semmit a gúnyo-
lódásra, hanem tovább figyelte a hegy-
csúcsot. Nemsokára pirosodott az ég alja,
a hajnal kezdte eloszlatni az éjszakát. Az
állatok még a lélegzetüket is visszafojtot-
ták — a sûrû erdõ mögül most bocsátja ki
aranyos sugarait a nap.
S egyszerre hirtelen, mint egy havasi kürt,
elbõdült a medve:
— Ott a nap! Ott van, látom a sugarait! —
és a hegycsúcsra mutatott.
Az állatok odafordultak, és látták ám,
hogy bár a nap még nem bújt ki az erdõk
mögül, aranyló sugarai már ott szikráz-
nak a hegycsúcs csillogó haván. A medve
örömében táncra perdült:
— Nos, ki az ostoba? Ti, vagy én? Ki látta
meg elõször a napot?
Mit volt mit tenni, be kellett látniuk, a
vaddisznónak is, az ordasnak is, a zergé-
nek is, az óvatos nyúlnak, a gyors lábú
szarvasnak, de még a ravasz rókának is,
hogy a medve látta meg elõször a napot,
és õ a legokosabb valamennyiük között.

Heti idõjárás

Csütörtökön többször erõsen megnö-
vekszik a felhõzet, és többfelé fordul
elõ esõ, záporesõ. Pénteken néhol je-
lentõs mennyiségû csapadékra számít-
hatunk. A hétvégén csendesebb, nyu-
godtabb és valamivel hidegebb idõre
számíthatunk, hajnali ködfoltokkal,
napközben szórványos záporesõvel,
északkeleten fõként szombaton hózá-
porral. Vasárnaptól várhatóan enyhü-
lés kezdõdik. A reggeli hõmérséklet
0—6, a nappali 8—16 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Megfejtés
A hiányzó számok: 3, 40, 28, 13
Helyes megfejtést küldött be: Bereczk Dá-
vid, Sárbogárd; Nagy Kamilla, Sárszent-
ágota; Szabó Laura, Sárbogárd; Varga
Dávid, Sárbogárd; Kovács Luca, Sárbo-
gárd; Varjas Orsolya, Sárbogárd; Bara-
bás Tamás, Kislók; Jákob Mária, Sárbo-
gárd; Törzsök Beáta, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Bereczk Dávid

Sárbogárd, Mádi köz 3.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted

a szerkesztõségben.

Tisztelettel és szeretettel meghívom Önt és kedves családját

Látomás címû fotókiállításomra, amely megtekinthetõ

2007. március 5-étõl a kálozi Faluházban.
Karl Péter

„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…” (Lukács ev. 13:24)

2007. március 5-e (hétfõ) és 9-e (péntek) között
evangelizációs hét lesz gyülekezetünkben.

A szolgálatokat végzi: Sipos Aba Álmos budapest-békásmegyeri lelkipásztor.

A hétközi alkalmak este 6 órakor a fûtött gyülekezeti házban lesznek,
a Sárbogárd, Tompa M. u. 41. szám alatt.

A vasárnapi úrvacsorai záró istentisztelet délelõtt 10 órakor
kezdõdik a templomban.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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Március 3., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Pufóka
8.15 Az én kis állatkertem 8.20 Momentán 8.48 Családminták 9.15 Iskolatársak
10.10 Don Matteo 11.05 Delta 11.30 Ízvadász 12.00 Híradó 12.05 Csellengõk
12.30 Baba tévé 13.00 Mindentudás egyeteme 13.55 Munka-társ 14.25
MaXmotor 14.55 Út Pekingbe 15.25 BL-magazin 16.00 Magyarország—Romá-
nia vízilabda-mérkõzés 18.00 Testi mesék 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show 19.55
Ötöslottó-sorsolás 20.10 A hattyú 22.00 Dob+basszus 22.30 Atlantisz gyerme-
kei 0.10 Híradó 0.15 Sporthírek 0.25 A dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Kö-
lyökklub 9.00 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Így készült 13.15 Tuti gimi 14.00 Rend-
õr-akadémia 14.55 L. A. Heat—Halálos páros 15.45 Harmadik mûszak 16.45
Nicsak, ki beszél most! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szupernova 22.45
Gyilkos félállásban 0.45 Lány a hídon 2.20 Egy rém rendes család 3.05 Fókusz
plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.15 A vadon naplója 10.45 Babavilág 11.20 Tájvadász
11.55 Dilizsaruk 12.30 Hetedik mennyország 13.25 JAG—Becsületbeli ügyek
14.25 Csillagközi romboló 15.25 Euréka 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex felügyelõ
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Sztárok a jégen 20.30 Activity 21.10 Ameri-
kai pite 23.10 A szerelem tengere 1.10 10-08 Veszélyes õrjárat 2.00 Chris
Isaak-show 2.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi tü-
kör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 10.35 Rádiókabaré 12.00 Krónika 12.30
Barangoló 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi
Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05
Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Paraszt-
becsület 21.04 Csak élni akartak, semmi mást 22.00 Krónika 22.20 A 23. óra
23.00 Hírek, kenó 23.04 Saját hangja, vigye haza 0.10 Éjszaka

Március 4., VASÁRNAP

MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori 8.55 Fõtér – Makó 9.50
„Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.20 Baptista ifjúsági mûsor 10.35 Útmutató
11.00 Biblia 11.30 Egyházi honlapok 12.00 Hírek 12.10 Nótaszó 12.40 Magyaror-
szág—Németország férfi vízilabda 14.50 Sport7 15.35 Magyar elsõk 15.55 Stílus
16.30 Feszti körkép 17.00 Abszolút 17.25 Készpénz 17.55 BBC-exkluzív 19.00
Híradó 19.25 Krém 20.25 A szólás szabadsága 21.35 Háború a háborúról 0.15
Híradó 0.23 Sporthírek 0.30 TS—Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.25 Kölyökklub 9.05 Így készült 9.35
Receptklub 9.40 Havazin 10.10 Játék 11.05 Cadillac Drive 12.00 Híradó 12.15
Hegyi mentõk 13.15 Vadnyugati fejvadász 14.10 Egy rém rendes család 14.40
Seven Days — Az idõkapu 15.35 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Döglött akták 17.30
Titkos küldetés 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Csúcsformában 21.55 Heti
hetes 23.05 Auschwitz 0.10 A betolakodó 1.45 Portré 2.10 Egy rém rendes
család 2.35 Odüsszeia
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.25 Két TestÕr 10.50 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.30 Knight Rider
13.25 Flipper legújabb kalandjai 14.25 Monk — Flúgos nyomozó 15.30 Smallville
16.30 Gyilkos számok 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Moziverzum — Hõsök 22.00 Nyolc mérföld 0.15 Képírók 2.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát-medencei krónika 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjé-
ben 9.05 Világóra 10.04 Vallási szertartás 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25
Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök
pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Batthyány, az örök-
mécses 16.33 Zene 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti
mese 19.40 Luxemburg grófja 20.04 Rádiófónia 20.59 Közvetítés a Katona József
Színházból 22.00 Krónika 23.42 Liszt-dalok 0.10 Éjszaka

Március 5., HÉTFÕ

MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A szólás szabadsága 10.00 Szív-
tipró gimi 10.45 Parlamenti napló 11.30 A sokszínû vallás 11.50 Mit fõzzünk ma?
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv taxi 12.30 Roma magazin 13.00
Domovina 13.30 Munka-társ 14.00 Készpénz 14.30 BBC-exkluzív 15.30 Kodály
125 15.45 Nótaszó 16.10 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó
16.45 Tv taxi 17.05 Quinn doktornõ, a varázsló 17.50 Jog-alap 17.55 Bûvölet
19.00 Híradó 19.40 A tv ügyvédje 20.40 Kékfény 21.40 Titkos szolgálat—MI-5
22.30 Hétfõ este 23.10 Kultúrház 23.37 Hírek 23.43 Sporthírek 23.50 Provokátor
0.20 Az apa 1.54 Tv taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Csetepaté Ri-
óban 14.00 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos!
19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 A pusztító 23.25 Novocain 1.10 Reflektor
1.20 Bundesliga 2.35 ITTHON 2.50 AutóMánia 3.20 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.15 Szóda 10.25 Teleshop
11.45 Alfred Hitchcock bemutatja 12.45 Észbontó 13.45 Szelíd Ben: A fekete
arany 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Egy a 100 ellen 21.00

NCIS 22.00 Szulák Andrea-show 23.00 Tények este 23.30 Csillagkapu 0.30 Ma-
ximális túlhajtás 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00 Kró-
nika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Fordulj vissza, kislá-
nyom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 Vallási mûsor 14.00 Krónika 14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék
bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Lázár Ervin sokszögletû kerek könyvespolca 21.05 A Szabó
család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Felhang 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangversenymúzeum 0.10 Éjszaka

Március 6., KEDD

MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.10
Szívtipró gimi 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25
Múlt-kor 13.55 Dob+basszus 14.25 Magyar elsõk 14.40 Emeljük fel szívünket!
14.45 Katolikus krónika 15.15 Kodály 125 15.20 Csináljuk a fesztivált! 16.15
Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.45 Tv taxi 17.05 Quinn
doktornõ 17.50 Jog-alap 17.55 Bûvölet 19.00 Híradó 19.40 Önök kérték! 20.40
Kedd 21 21.40 Titkosszolgálat 22.35 Kedd este 23.10 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40
Sporthírek 23.50 Határtalan emberek, határtalan történetek 0.15 Karakter 2.21 Tv
taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
— Fordulatszám 13.45 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem
16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milli-
omos! 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 Szupermozi — A gyûrû titka 22.50
XXI. század, a legendák velünk élnek 23.25 Az elnök emberei 0.25 Reflektor 0.40
Igaz történetek 2.20 X-csapat 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.15 Szóda 10.25 Teleshop
11.45 Alfred Hitchcock bemutatja 12.45 Észbontó 13.45 Mozidélután — Egy pá-
ratlan páros 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor
House 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Ha ölni kell 23.55 Tények este 0.25 Alexandra-pódium 0.55 Pacific
Palisades 1.45 Magyar film 3.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33 Fordulj
vissza, kislányom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.33 A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.10 Tár-
salgó 15.05 Hangos recept 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Vi-
lágóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvi-
lág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Lázár Ervin sokszögletû kerek köny-
vespolca 21.05 Vallási híradó 21.35 Népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Króni-
ka 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettek-
bõl 0.10 Éjszaka

Március 7., SZERDA

MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A tv ügyvédje 10.00 Mit fõzzünk
ma? 10.10 Szívtipró gimi 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõzzünk ma? 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv taxi 12.30 Hrvatska 12.55 Ecranul nostru 13.25
Babatévé 13.55 Netkori 14.45 Kodály 125 14.50 Kormányváró 15.20 Feszti kör-
kép 15.45 Fogadóóra 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók
16.45 Tv taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 19.00 Híradó
19.40 Szempont 20.30 Bajnokok ligája 23.00 Szerda este 23.35 Kultúrház 24.00
Hírek 0.10 Lapozó 0.20 Lapozó 0.40 Aranyhal a cápák között 2.19 Tv taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
— Szeretetre vágyva 14.05 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem
16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milli-
omos! 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 CSI — Miami helyszínelõk 22.05
Dr. Csont 23.00 Alias 24.00 Reflektor 0.10 Kingdom Hospital — A félelem kórhá-
za 1.10 Tûz és pénz 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Tájvadász 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05 Teleshop
11.30 Alfred Hitchcock bemutatja 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután — Tökös
tekés 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Egy a 100 ellen 21.00
Született feleségek 22.10 4400 23.10 A mélység fantomja 0.10 Tények este 0.40
A káprázatos 2.20 Hack—mindörökké zsaru 3.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Tetten ért
szavak 11.33 Fordulj vissza, kislányom! 12.00 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 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Lázár Ervin sokszögletû kerek könyves-
polca 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Nagymesterek—világhírû elõadómûvészek 0.10 Éjszaka
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Március 8., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Szempont 10.00 Mit fõzzünk ma?
10.10 Szívtipró gimi 11.00 Titokzatos Násztya 11. Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó
12.15 Tv taxi 12.30 Slovenski utrinki 12.55 Roma fórum 13.25 Lapozó 13.50 Ab-
szolút 14.20 Krém 15.15 Kodály 125 15.20 Önök kérték! 15.35 Életképek 16.15
Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.45 Tv taxi 17.00 Quinn
doktornõ 17.50 Jog-alap 17.55 Bûvölet 19.00 Híradó 19.40 Gõg 20.40 A csillagje-
gyek ura 21.35 Múlt-kor 22.05 Panoráma 22.35 Csütörtök este 23.10 Kultúrház
23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Pengetõ 0.45 Tv taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
— Sztár mama 13.50 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30
Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos!
19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 Esti showder Fábry Sándorral 22.50 Há-
zon kívül 23.25 Ments meg! 0.25 Reflektor 0.40 Így készült 1.05 Infománia 1.35
X-csapat 2.30 Házon kívül 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.15 Szóda 10.25
Teleshop 11.45 Alfred Hitchcock bemutatja 12.45 Észbontó 13.45 Mozidélután
— Bill és Ted zseniális kalandja 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák
17.30 Doktor House 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Egy a
100 ellen 21.00 Hõsök 22.05 Terminátor 2. — Az ítélet napja 0.50 Strucc 1.20 Té-
nyek este 1.50 Johnny Stecchino 3.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó
család 11.33 Fordulj vissza, kislányom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Lázár Ervin sok-
szögletû kerek könyvespolca 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Króni-
ka 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 A mikrofonnál: Kodály Zoltán 23.45
Zene 0.10 Éjszaka

Március 9., PÉNTEK

MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Testi mesék 10.00 Mit fõzzünk
ma? 10.10 Szívtipró gimi 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõzzünk ma? 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv taxi 12.30 Sorstársak 12.55 Sírjaik hol dombo-
rulnak? 13.30 Delta 14.00 Körzeti magazin 14.50 Kodály 125 15.00 Ablak 16.17
Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.45 Tv taxi 17.06 Ablak
17.50 Jog-alap 17.55 Bûvölet 19.00 Híradó 19.40 Gõg 20.40 Csináljuk a feszti-
vált! 21.40 Gondolj apádra! 22.35 Péntek este 23.10 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40
Sporthírek 23.50 A kilenc királynõ 1.42 Tv taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
— Kerge kacsák 3. 14.00 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem!
16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milli-
omos! 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 Az igazság nevében 23.15 A
szörny 0.45 Reflektor 1.00 Holtak légiója 2.35 MeneTrend 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.15 Szóda 10.25 Teleshop
11.30 Alfred Hitchcock bemutatja 12.45 Észbontó 13.45 Mozidélután — A hölgy,
aki túl sokat tudott 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Dok-
tor House 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Sztárok a jégen 23.25 A médium 0.25 Tények este 0.55 Psycho 2.55 FBI
ügynökök bevetésen 3.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigányfél-
óra 11.33 Fordulj vissza, kislányom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási mûsor 14.10 Péntek kávéház
15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Lázár Ervin sokszögletû kerek könyvespolca
21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

AKCIÓS BÚTORVÁSÁR!AKCIÓS BÚTORVÁSÁR!
50-70%-OS KEDVEZMÉNNYEL50-70%-OS KEDVEZMÉNNYEL

saroksarokülõgarnitúrák, ágyazható és fix változatban;ülõgarnitúrák, ágyazható és fix változatban;
3+2+1-es, 3+1+1-es fix ülõgarnitúrák, kanapék,3+2+1-es, 3+1+1-es fix ülõgarnitúrák, kanapék,

fotelok, étkezõgarnitúrák, asztalok, székek.fotelok, étkezõgarnitúrák, asztalok, székek.
Továbbá nagyker áron kaphatók franciaágyak, heverõk, fotelágyak és fenyõbútorok.Továbbá nagyker áron kaphatók franciaágyak, heverõk, fotelágyak és fenyõbútorok.

az Árpád-lakótelepen (a régi orosz kantin helyén)!
Akciónk a készlet erejéig tart!

Nyitva tartás: H-P: 8.30-17.00-ig, Szo.: 8.30-12.00-ig.

Telefon: 06 (20) 9826 630
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabad-felhasz-
nálású hitelek, hitelkiváltással, ajándék érték-
becsléssel. 1 millió—7000 Ft/hó, 5 millió—
36000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 681 7675, 06 (30)
235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid
határidõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechni-
ka, 06 (20) 924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06
(70) 369 0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ
Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0214911)

Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1930 Ft/q, cser kugli akáccal 1940 Ft/q,
cser aprított 1980 Ft/q, cser aprított akáccal
1990 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2.000 Ft/q,
akác tûzifa aprítva 2.100 Ft/q. Telefon: 06 (30)
986 2623.

Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557
6509. (0214550)

Aprított akác, cser tûzifa házhoz szállítva el-
adó. Tel.: 06 (20) 336 7067. (0921397)

Veszélyes fák kivágását vállalom, ugyanitt ké-
ménybontás, ereszcsatorna tisztítás; 06 (20)
437 4869. (0921390)

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parket-
ta 1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199
Ft/db-tól; 06 (20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel; 06
(20) 9475 970. (0921381)

Pecsenyekacsa kapható, csak elõjegyzésre,
1100 Ft/db. Orvosilag ellenõrzött. Tel.: 06 (20)
9756 179.

Üzlethelyiség kiadó az Ady E. út 101. szám
alatt, a Fanni presszó mellett. Érd.: 06 (30)
9165 891. (0921292)

Amerikai stílusú családi ház Sárbogárd köz-
pontjában eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 534 8326.
(0214499)

Sárbogárd központjában másfélszobás, lég-
kondicionált, erkélyes lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 06 (70) 943 0060. (0214497)

MCG Consulting hitel-tanácsadás ingyenesen,
hitelügyintézés; 06 (30) 900 5294. (0921320)

13 éves magyar, félvér hátasló hobbi célra el-
adó; 06 (20) 451 1128. (0214491)

Arabella cipõboltban minden cipõ 40%-kal ol-
csóbban kapható.

Könyvelés, bérszámfejtés, adóbevallások ké-
szítése. 06 (25) 462 688, 06 (20) 488 7560, 06
(70) 369 4638. (0921335)

Sárbogárdon, Tüzér u. 39. szám alatt össz-
komfortos családi ház eladó. Ár: 10.000.000
Ft. (0921332)

Tavaszi újdonság! Az Atlanta sportboltban ki-
bõvítettük árukészletünket nõi, férfi fehérne-
mûvel és harisnyával. Várjuk kedves vásárlóin-
kat! (0921329)

Méheket, méhészeti eszközöket, kaptárakat
veszek. Tel.: 06 (30) 328 9267.

Sárbogárd központjában erõsen tatarozásra
szoruló kisház eladó. Érd.: 06 (30) 9594 784,
napközben Sárbogárd, Ady E. út 111.
(virágüzlet).

90x120-as fa bukó-nyíló ablak+thermo üveg
10.000 Ft-ért eladó; 06 (20) 390 4524. (0214423)

Sárbogárdon kétszobás, gázkonvektoros pa-
rasztház eladó. Telefon: 06 (25) 462 325. (0214421)

Bontásra váró személyautókat vásárolok; 06
(20) 329 2694. (0214420)

Elõhasi anyadisznók eladók, ár: 55-60.000 Ft.
Tel.: 06 (25) 460 969 (Sárbogárd).

Pusztaegresen, a Rákóczi u. 18. alatt két szo-
ba, összkomfortos, gázfûtéses családi ház el-
adó. Tel.: 06 (25) 470 699.

Sárszentmiklóson családi ház eladó; 06 (30)
224 2825. (0214413)

Sárbogárd központjában kétszintes családi
ház eladó; 06 (30) 970 7349. (0214412)

Felújított parasztház eladó Miklóson, a Deák F.
utcában. Tel.: 06 (70) 947 0447.

Árpád-lakótelepen lakás eladó; 06 (20) 9164
933. (0214409)

Ház eladó! Sárszentágota, Széchenyi u. 76.
szám. Érdeklõdni: 06 (30) 227 4875, 06 (70)
3740 257.

Opel Corsa Swing 1,4-es, 1996-os, 3 ajtós,
87.000 km-rel eladó. Tel.: 06 (25) 476 051.
(0214103)

Családi ház áron alul eladó; 06 (30) 3302 615.

Lakás kiadó; 06 (30) 3302 615.

Nemzetközi pénzintézet diplomás, önálló, fo-
lyamatos tanulásra képes, helyi munkatársa-
kat keres. Telefonszám: 06 (70) 943 9188.
(0214120)

Mûtrágyaszóró eladó; 06 (30) 9391 939.
(0214119)

Sárbogárd központjában családi ház eladó,
panelcsere is érdekel; 06 (30) 352 2810. (0214449)

Hitelügyintézés! Ingatlanfedezetes hitelek ér-
tékbecslési díj nélkül, kedvezõ kamattal. Ér-
deklõdni: 06 (20) 323 6011. (0214448)

Rántani való csirke kapható. Tinódi u. 52.; 06
(25) 460 738. (0214446)

Valódi bõr gyermek westernnyereg újszerû ál-
lapotban eladó. Tel.: 06 (25) 460 361.

Kilencéves kislány mellé keresek lovaglást
oktató szakembert. Tel.: 06 (25) 460 361.

Alapon, a Fõ utcán háromszobás, gázkonvek-
toros családi ház melléképületekkel eladó; 06
(25) 221 104, 06 (70) 315 3720. (0214116)

Sárbogárdon családi ház eladó. Érdeklõdni. 06
(70) 227 3350. (0214108)

Kislókon felújításra szoruló családi ház eladó;
06 (20) 442 1169. (0214441)

Eladó 650-es Polski Fiat 2 év mûszakival, friss
zöldkártyával. Irányár: 50.000 Ft. Tel.: 06 (20)
431 9621. (0214439)

Városközpontban 300 négyszögöles építési
telek eladó; 06 (20) 3330 882. (0214438)

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítését
vállalom; 06 (30) 316 3162. (0214434)

Az abai szeszfõzde rövid határidõvel pálinkafõ-
zést vállal; 06 (30) 9275 627. (0414552)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

ÉPÍTÕIPARI VÁLLALKOZÁS VÁLLAL:
FÖLDMUNKÁK, ÉPÜLETEK BONTÁSÁT,

CSALÁDI HÁZAK KIVITELEZÉSÉT,
FELÚJÍTÁSÁT, BÕVÍTÉSÉT.

Mobil: 06 (30) 3533 042. (0214484)

GYORS BARNULÁS SZUPER ÁRON,
rugalmas nyitva tartással.

ÁR: PL. 9 PERC 490 FT, 15 PERC 750
FT. Zsuzsa kozmetika, Sárszentmiklós.

Tel.: 06 (25) 468 198. (0214496)

AKÁCCSEMETE,
OSZLOP ÉS TÛZIFA ELADÓ!

Telefon: 06 (30) 9470 899. (0214488)

DR. VOLL-FÉLE számítógépes
módszerrel feltérképezhetõ
a test egészségi állapota.

A természetgyógyásztól jövõ hét
csütörtökig kérhet idõpontot;

06 (30) 902 9835. (0214447)

HORGÁSZSZIGET-TÓ
SÁRBOGÁRD—NAGYHÖRCSÖKÖN

ÚJRA ÜZEMEL MÁRCIUS 10-TÕL. (0214440)

POLGÁRÕR-VONAL: 06 (30) 6210 651

TÉLVÉGI LEMOSÓ-AKCIÓ!

Agrol, Nevikén, Champion
lemosószerek 10-20%-os kedvez-
ménnyel kaphatók március 15-ig.

GAZDABOLT ÉS FAISKOLA,
Sárbogárd, Ady E. út 224., tel.: 06 (25) 462 214

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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Özv. Farkas Józsefnénak
(Sárszentmiklós, Arany J. u. 28.)

75. születésnapja alkalmából
szeretettel köszönti és jó egészséget kíván

két öccse és annak családja!

Mezõgazdasági és kertészeti árucikkek
nagykereskedelmével foglalkozó cég vásárlói

kapcsolatainak fejlesztéséhez

területi képviselõt keres.
Feltételek:

* szakirányú felsõ- vagy középfokú végzettség,

* kereskedelmi gyakorlat,

* saját gépkocsi és „B” kategóriás jogosítvány,

* vállalkozói igazolvány.

Jelentkezni szakmai önéletrajz megküldésével
a hirdetés megjelenését követõ egy hétig
a 7101 Szekszárd, Pf.: 371-es címre lehet.
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Nyílt
tér

Forgalmas Csík utca
A Csík utcában építkezés folyik: gará-
zsokat húztak föl a presszóval szemben.
A környékbeli lakók azon aggódnak,
hogy emiatt még forgalmasabb lesz az
utca, ami balesetveszélyesebbé teszi az
ottani közlekedést.

Korábban szóvá tették már, hogy a
presszóba érkezõ vendégek némelyike
a parkoló helyett a bejárat elé áll, elfog-
lalva a fél utcát, akadályozva az arra
közlekedõk útját. Véleményük szerint
ezt csak tetézik majd a garázsokba
beálló és onnan kiálló autók.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Bül-bül szavú
képviselõ úr!

„A kommunista k... anyád!” — hallható
dr. Szabadkai Tamás 30 éves képviselõ
mobiltelefonjának üzenetrögzítõjén.
Egyértelmûen kivehetõ, beazonosítható,
hogy egy fideszes képviselõtõl, Bódai Gá-
bor így mondja: „vélhetõen tõlem” szár-
mazik.
Éljen! A szavak, szóhasználatok utalnak
az egyén gondolkodásmódjára. Igazából
nem hiszem, hogy elkeserítené õt szavai-
nak súlya.
Ha körülnézünk a képviselõi palettán, el-
szomorító és derûre semmi okot nem adó,
a kívülálló számára inkább szégyen, hogy
Sárbogárdnak csupán ennyire futotta.
Tisztelt képviselõ úr! (Mert ugye e tisztes
megszólítás kijár nekik.) Ha már önkriti-
ka hiányában betöltik azt a posztot, ehhez
semmi felkészültségük nincs, legalább azt
a látszatot próbálnák elhitetni velünk,
hogy értünk, lakosokért dolgoznak! Tisz-
telet a felkészült, a feladatra alkalmas ki-
vételnek.
„A dolgozni” szó egyesek számára isme-
retlen fogalom, van képviselõ, aki szak-
mát szerzett, de a baj ott kezdõdött, hogy
e nemes tevékenység munkával nem pá-
rosult. Felelõs a Teremtõ, mert akinek
munkakedvet nem adott, legalább a fejé-
ben hagyott volna valamit.
A kábeltévé jóvoltából betekintést nyer-
hetünk városunk elöljáróságainak nemes
tevékenységébe. Javaslom, nézzék vissza
a testületi ülésekrõl készült kép- és hang-
anyagot, elképesztõ élményben lesz ré-
szük! Vannak, akik megszívlelték, és be is
tartják a bölcs efendi szavait, ami így
hangzik: „Légy utolsó, ha szólni, és légy el-
sõ, ha hallgatni kell.”
E sorok írása közben azon töprengtem,
hogy mi is motiválja õket, és arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy a pénz és a ha-
talomvágy. Soha sem tartottam magam e
posztra alkalmasnak, de mint választó, a
jogot fenntartom, hogyha kell, szóljak,
észrevételeimet másokkal megosszam, ha
úgy érzem, a kritikát is megfogalmazzam.
Visszatérve Bódai képviselõ úr otromba
szóhasználatához. Tisztelt Tamás! Jogi
úton kérj elégtételt! Vegye mindenki tu-
domásul: mások is léteznek, nem csak a
narancssárga szín az egyedüli és meghatá-
rozó, még csak felhatalmazást sem ad ar-
ra, hogy ilyen durván megsértsenek bár-
kit.

Horváth József

VII. kálozi gyermek labdarúgótorna
2007. február 24-én került sor
a VII. kálozi gyermek-labda-
rúgótorna megrendezésére 5
csapat részvételével: Aba, Ká-
loz I., Káloz II., Nádasdla-
dány, Sárbogárd.

A bajnokságon a sárbogárdi
U-9-es csapata elsõ helyezést
ért el, továbbá megszerezte a
gólkirálynak (Bögyös Bence)
és a legjobb kapusnak (Hor-
váth Ákos) járó elismerést is.

A csapat tagjai: Bögyös Ben-
ce, Demeter Dávid, Farkas
Dániel, Horváth Ákos, Kiss
Roland, Szõnyegi Bence, Szõ-
nyegi Dávid.

Második helyezett lett Ná-
dasdladány, a harmadik Aba.

IDÕJÁRÁS-JELENTÉS
(rejtvény felnõtteknek)

Mint hírlik, a bogárdi felsõ légköri viszo-
nyokban „mélyreható” fordulat követke-
zett be. Ez jelentõs légköri viharokat ge-
nerált a sztratoszférában, ahová a pilóták
ilyenkor csak oxigénmaszkkal merész-
kedhetnek fel, kiskabát nélkül.

Mint a helyi idõjárás figyelésével megbí-
zott munkatársunk hírügynökségünknek
jelentette, a bogárdi repülõgép túlságo-
san magabiztosan fölfelé törõ kapitányá-
nál az éjjeliszekrényben felejtett oxigén-
maszk híján e légköri viharban heveny iz-
galmi állapot következett be, majd drá-
mai jelenetben légelvonási tünetek je-
lentkeztek. A gépnek ezért kényszerle-
szállást kellett végrehajtania. A kifutópá-
lyáról mentõ vitte a fuldokló kapitányt a
kórházba, ahol kiengedték belõle a benn-

szorult levegõt. Az új rendelkezések sze-
rint mindaddig nem engedték haza, amíg
a vizitdíjat ki nem fizette, mivelhogy nem
életmentõ mûtétet kellett rajta végrehaj-
tani.
És ez nem egy légbõl kapott ötlet volt ám,
kispofáim, mert utána már hiába húzta
száz szál cigány a fõ légikisasszony ablaka
alatt a régi bús nótát:

Fekete szem éjszakája,
Hány csillagból ragyogsz rám ma?
Hány csillagból van a szemed…

A kérdés: hány éves a bárzongorista
nagymamája?
(A megfejtéseket a szerkesztõségbe kér-
jük beküldeni. A jutalom önmagában rej-
ti büntetését.)

— bogárdi cickány —


