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Garbacz István
emlékére

Megdöbbentett a hír. Gyászruhás, szomorú tekintetû hoz-
zátartozók jöttek kedden a szerkesztõségbe a gyászértesí-
tõvel, amelybõl megtudhattuk, Garbacz István, Sáregres
elsõ polgármestere, önkormányzati képviselõ, a mostani
ciklusban alpolgármester, március 2-án tragikus hirtelen-
séggel meghalt. Mondhatnám, fiatalember volt még, hisz
53 éve ellenére alig látszott meg rajta a kor.
Nagyra becsültem a mindig jóra törekvõ tenni akarását, a
faluja sorsáért érzett felelõsségtudatát. Sáregres õt válasz-
totta meg a rendszerváltás után elsõ polgármesterének.
Nem dicsõségnek, nem hatalomnak tekintette a polgár-
mesterséget, hanem olyan feladatnak, amelynek minden-
képpen meg akart felelni. Tudatában volt annak, hogy
mekkora feladat ez, és tudta képességei, tudása határait is,
s szerénysége sem engedte, hogy a dicsõség a fejébe száll-
jon.
Nagyon sajnáltuk, hogy nem vállalta a második ciklust, pe-
dig igazán közmegelégedésre végezte a munkáját.
Képviselõként is mindig az igazságosság mellett állt ki.
Most, ebben a ciklusban a falu lakossága és képviselõtársai
bizalmából lett képviselõ és alpolgármester.
Sáregres egy igaz, jó emberét veszítette el halálával. Élete
példa lehet minden ember, minden közszereplést vállaló
elõtt.
Fájdalmas szívvel gyászoljuk õt.
Emlékét megõrizzük.

Hargitai Lajos

FARSANG
a bölcsõdében

Az elmúlt héten tartották farsangjukat a városi bölcsõde apró-
ságai. A szülõk ötletes jelmezeket készítettek, illetve szereztek
be, amiket a gondozónõk álarcokkal, maszkokkal egészítettek
ki. A kis porontyok délelõtt a gyümölcsös és süteményes tálak
tartalmát tüntették el, amihez délben csatlakozott a farsangi
fánkok elfogyasztása. A bölcsõde dolgozóinak köszönhetõen a
kicsik — mint a képen is jól látszik — vidáman töltötték el ezt a
napot.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult valamivel a farsang si-
keres lebonyolításához.

A bölcsõde dolgozói

Kedves olvasóink és hirdetõink!
Jövõ héten március 15-e csütörtökre esik, ezért lapunk szer-
dán jelenik meg. Lapzárta kedden, délelõtt 10 órakor lesz.
Hirdetõinket kérjük, hogy hirdetéseiket a keddi lapzártáig
adják le a szerkesztõségben, hogy azon a héten megjelenhes-
senek.

Hargitai Lajos
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FELTÛZTÉK A SZALAGOT
Szinte a tanév elejétõl fogva készülõdtek a
végzõsök a múlt hét végén lezajlott tabló-
bálra. Ahogy közeledett a nagy nap, egyre
izgatottabban szervezkedtek, gyakorolták
a táncokat, szerezték be a bálhoz való kel-
lékeket. Pénteken, este hét órakor sora-
koztak föl az osztályok a Mészöly Géza
Általános Iskola aulájában osztályfõnö-
keik, Molnár Andrea (12. b) és Bunfordné
Szõnyegi Csilla (12. c) vezetésével. A 11.
osztályosok mûsorát illetve az igazgató
ünnepi beszédét követõen az osztályfõnö-
kök elérzékenyülve tûzték föl diákjaik szí-
ve fölé a szalagot.
Nem sokkal késõbb elegáns fehér és bor-
dó ruhákban, öltönyben vonultak föl a ti-
zenkettedikesek, hogy Radnai Zoltán cso-
dálatos koreográfiájára keringõzve meg-

nyissák a bált. Ezután elsõként tanáraikat, majd szüleiket kér-
ték föl egy táncra, hogy aztán átadják a parkettet a felhõtlen
szórakozásnak. Az est folyamán a szülõk a legkülönfélébb
finomságokkal várták a büfében a megéhezett vendégsereget.
A hajnalig tartó mulatság után, bizony, kemény munka vár a
végzõsökre a következõ hónapokban. Remélhetõleg a jól sike-
rült bál révén sikerült feltöltekezniük annyira, hogy ügyesen
megbirkózzanak a rájuk váró kihívásokkal.

Hargitai Kiss Virág
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„Én a székelyföld szülötte vagyok”

Gondolatok egy kiállítás képeihez
Erdélyi tájak, templomtornyok, utcarészletek. Hegyek és he-
gyek, fenyvesek, kaszálók, apró kis kalyibák. — Ezeket a hegyi
pásztorok számára készült házacskákat arrafelé esztenának
nevezik. —
A tájba, ahogy beleréved a tekintet, elfogja az embert a vágy,
hogy egy csoda folytán beléphessek, ott lehessek a pillanatban.
Ugyanakkor elfog a szomorúság, mert a tájban fölsejlenek a
visszafordíthatatlan pusztulás jelei — a beteg fenyvesek, a vad-
kapitalizmus mohósága által ejtett sebek, és pusztul az esztena
is, benne az ember a széthulló közösségekben és a széthulló
egyéni életsorsokban. Érzem a remegést a vénülõ kézben,
amely alkotta e képeket. A pusztuló Mester ravaszul legalább
álmaiban így próbál menekülni oda — a szülõföldre — a régi
teljesség megtalálásának reményével. Régi teljesség? Hol van
az már? Hol vannak a régi cimborák!? Sok közülük maga is nya-
kába vette a világot, mint Andris. Aki pedig otthon maradt, ott
pusztul, emészti a testét, lelkét a titkos kór, a kisebbségi lét
terhe, a testi-lelki nyomorúság, a vadul változó világ idegensége
miatti reménytelenség.

Egy havas táj két öreg fával õr-
zi még a megfagyott reményt,
álombeli visszatérést a gyer-
mekkor eltûnt világához, ami-
kor még minden teljesnek,
egésznek látszott.
Mai világunkban, Erdélyben is
kevés már az egészséges táj,
amiben látni még a teljességet,
mint ahogy kevés az egészsé-
ges ember is. Talán a Bé-
kás-szoros sziklái, s annak a
megközelíthetetlensége miatt
érintetlen õsfenyvese, a szinte
csak a vadak által járt rétjei õr-
zik ezt a teljességet. De már e
képben is felsejlik a töredezettség szomorúsága, hisz tudjuk, e
szédítõ magasba nyúló sziklák alatt Európa bóvlira éhes vásári
konzumkultúrája zúg át dübörögve a táj lelkisége által alig meg-
érintetten, csak a pillanatnyi látványra éhesen.
És ugyanígy töredezettek a házak, a kerítések, az Orbán Balázs
idejében még ép székely kapuk. Talán egy él még e székely ka-
puk közül egészként Macsim András lelkében, a nagyanya há-
za. Az errõl készült balladai tömörségû fekete-fehér ceruzaraj-
za kontrasztosan elüt a sok színes képtõl. Benne a lélek lassan
végképp elsüllyedõ õsvilágunkra emlékezik, mint az õsökre a
temetõk korhadozó kopjafái.
A nagy képek mellett külön paravánon láthatók a kis képek cso-
portja. Mintha összefoglalnák mindazt, amit a nagy képekben
teljesen elmondani nem tudott alkotójuk. Ezek a kis képek rej-
tik magukban leginkább azt a titkot, amit szóval elmondani nem
képes az ember, ami a szív mélyén rejtõzik mindenkiben. E ké-

pek oly kicsik, hogy az az érzé-
se támad az embernek, talán
fizikailag is beférnének szívük
legbelsõ titkos szobájába. Ha
hátrébb lépsz, meglepõdsz,
mert akkor tárul ki benned az
egész táj végtelensége. Az is,
ami a kereten kívül rekedt,
meg az is, ami közelrõl igazán
nem is látható. E távolságban
csillan meg a hegyi patak hab-
ján egy pillanatra a napsugár,
és megérint az égbolt különös
fényessége, amely olyan más
ott, Gyergyóban. Más a naple-
mente, más a hajnal, más az

ezer gyógyító erejû növény illata a hegyi kaszálón, más bánatot
tükröznek a házak ablakszemei, mint itt, Magyarországon, a né-
pek harcának zajló tengerén.
Ott egy fûszál végén ringó hajnali harmatcsepp láttán felszikrá-
zik benned az öröm és elcsendesül szívedben a fájdalom, amit
akkor érzel, ha este lámpafénynél, egy pohár pálinka mellett
négy-öt búsuló székely összehajol, s az erdélyi himnuszt énekli:
„Ki tudja merre visz a végzet…”, s erre tengermorajlásként fe-
lel Kölcsey Ferenc Himnusza: „Isten, áldd meg a magyart!”
S mindez egyetlen harmatcseppben ott szikrázik ezer színben,
mint vihar után az égbolt szivárványában a Hargita fölött a pi-
ros-fehér-zöld…
És mindezt nem láthatod, csak a szívedben érzed, meg Macsim
Öcsi kiállított képei közt meg-megállva.

Hargitai Lajos
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KÉZILABDA
A mezõszilasi Németh László Általános Iskola kézi-
labda szakköre 3 csapattal vett részt a különbözõ
versenyeken.

Adidas-gyermekbajnokság
Az 1994/95-ös fiúk megnyerték a megyebajnokságot,
s Tiringer tanár úrral készülnek a régiódöntõre,
amelyet Balatonfüreden rendeznek meg 2007. már-
cius 22-én.
Az 1994/95-ös lányok szintén elsõk lettek Fejér me-
gyében, s 2007. március 5-én Tapolcán igyekeznek
bejutni az országos elõdöntõbe.
Az 1992/93-as lányaink — akik között állandóan 4
„kicsi” is játszik — már a megyei 2. helyezésükkel is
túlteljesítették az elvárásokat. 2007. február 17-én
Gyõrben lejátszották a régiódöntõt.
A négy mérkõzésen nagy elszántsággal küzdött a csa-
pat, s a 3. helyet szerezte meg a lényegében 2 évvel
magasabb kategóriában.
A fizikai különbségekre ékes példa volt az egyik
edzõkolléga megjegyzése, amikor a csapat fiataljait
meglátva azt mondta, hogy a szivacskézilabda nem
ebben a csarnokban van — késõbb 4 góllal kapott ki
tõlünk a csapata.

Diákolimpia
A diákolimpia körzeti versenyein mindhárom csapa-
tunk 1. helyen végzett, s jó eséllyel készül a megyei
elõdöntõkre. Itt a legnagyobb elvárás az 1994/95-ös
lányokkal szemben van, akiknél a cél egyértelmûen a
megyei bajnoki cím megszerzése.

Tornák
Szilasi huszárvágás — két nap alatt 11 mérkõzés a
III. Oldal József-tornán.
A lánycsapataink az elmúlt hét végén Szentgotthár-
don szerepeltek a III. Oldal József Nemzetközi Tor-
nán, amelyet mi felkészülési állomásnak tartottunk,
s így megint két korosztályban neveztünk be.
Ez finoman fogalmazva hiba volt, ugyanis annyi csa-
pat nevezett, hogy jelentõsen megnõtt a mérkõzése-
ink száma. Ezt még tetõzte Zádori betegsége is, s így
volt olyan 1994-ben született játékosunk, aki a két
nap alatt 11 mérkõzést játszott, s nem eredmény nél-
kül.

Végeredmények
1992/93 1994/95

1. Szombathely Sportiskola 1. Mezõszilas
2. Dunaújváros Szilágyi 2. Cornexi-Alcoa
3. Mezõszilas 3. Ikervár
4. Kolarovó (szlovák) 4. Békéscsaba 2. sz.

Ált. Isk.
5. Körmendi DMTE 5. Szombathely

Sportiskola
6. Angyalföldi Sportiskola 6. Kolarovó (szlovák)
7. Martfûi NKE 7. SZOI Vörösmarty
8. SZOI Vörösmarty
A legtechnikásabb játékos Csendes Szabina lett
(Mezõszilas).
A 47 versenyzõ közül a hetesdobóversenyt Darázs
Erika (Mezõszilas) nyerte Raffael Aranka (Mezõ-
szilas) elõtt.

Felkészítõ: Zámbó Tibor

Nõnap a nyugdíjasklubban

Hétfõn a férfiak köszöntötték a városi nyugdíjasklubban nõtársaikat vers-
sel és virággal. /H/

Mészöly Géza Általános Iskola
OVI-SULI hívogató levele

Tisztelt Szülõk!
Örömmel értesítjük, hogy leendõ iskolás gyermekük számára 2007. áp-
rilis 16-án, 14 órától a „régi” épületünkben OVI-SULI-t szerveznek a
leendõ elsõs tanító nénik: Gál Lászlóné—Killer Gáborné; Megyeriné
Fekete Ágnes—Szabóné Berki Judit; valamint Szénásiné Szabó Mari-
ann, Ambróziné Mikuli Margit.
Ha velünk együtt Önök is azt szeretnék, hogy
— gyermekük már ismert környezetben élje meg élete egyik legmegha-
tározóbb élményét, az iskolakezdést,
— gyermekük minden különösebb szorongás nélkül léphesse át az isko-
la kapuját,
— ne csak leendõ osztálytársaival, hanem majdani tanítóival is közeleb-
bi kapcsolatba kerülhessen,
— gyermeke olyan pozitív benyomásokat szerezhessen az iskoláról,
amely abban segíti, hogy majdan szívesen járjon ide, jöjjenek el gyerme-
kükkel az OVI-SULI foglalkozásaira!
A leendõ elsõs tanulók testnevelés felszerelést is hozzanak magukkal!
Szeretettel várnak mindenkit a

Mészöly Géza Általános Iskola pedagógusai



Bogárd és Vidéke 2007. március 8. FÓKUSZ 5

C H I P S
Elõttem a termék. Gusz-
tusos csomagolásban bur-
gonyás ropogtatnivaló. A
felirat szerint hagyomá-
nyos recept alapján, a leg-
kiválóbb alapanyagokból
készült. A tradicionális
burgonyás tésztát megda-
gasztják, nyújtják, majd
apró, kerek korongokat
szaggatnak belõle, melye-
ket kemencében sütnek
aranybarnára. Hmmm...
szinte összefut az ember
szájában a nyál. A leírás
békebeli ízeket, hangula-
tokat idéz fel bennem. Látom ma-
gam elõtt drága nagyanyámat,
amint a jó meleg konyhában sü-
rög-forog, egészséges mosolyát su-
gározva szét közöttünk, unokák
között, kik ámulva vártuk a csodát.
„Rögtön készen lesz drágaságaim”
— szólt leguggolva, és átölelt min-
ket. Ezek a pillanatok ma is életem
legboldogabb idõszakát jelentik.
Kibontom a csomagot, hogy újra
átéljem a rég elfeledettnek hitt íze-
ket, és közben tovább olvasgatom
az ízléses grafikával díszített zacs-
kót. Azt is írja, hogy e rendhagyó
csemegét csak Magyarország egyes
vidékein készítették. Igen, emlék-
szem. Most, hogy az elsõ falatok
zamata kezd érvényesülni, felidé-
zem a tájat, ahol drága jó nagyszü-
leim éltek, és újra látom a falut,
méla teheneivel, aranyló búzame-
zõivel, hegyekkel körülvéve...
Tovább böngészve a zacskó felira-
tát kiderül, hogy a burgonyás tallér
tartalmaz még burgonyakeményí-
tõt, növényi zsírt és burgonyaport
is.
Istenem, burgonyapor! Drága jó
nagyapám jut az eszembe, ki dél-
után hazatérve a földekrõl egy
nagy szalmazsákot tett nagyanyám
elé a konyha padlójára, majd élete
párjára nézett hosszan, némán,
várva annak ítéletét. A nagyi kinyi-
totta a zsákot, belepillantott, majd
két tenyerét összecsapva, a boldog-
ságtól könnyes szemmel, szerelem-
tõl büszkén nézett vissza nagyapá-
ra. „Istenem, Kálmán! Ez gyönyö-
rû!” — suttogta. Persze ebbõl mi
sem maradhattunk ki, odasereglet-
tünk és sorban belekukucskáltunk
a zsákba, melyben ott aranylott a
csodás burgonyapor. Micsoda idõk
voltak azok! Akkor még valódiak
voltak a dolgok, ízzel, illattal, szí-
nekkel.
De mindez nem volt elég, nagy-
apám (ki faluszerte közismert tré-

famester volt) honnan, honnan
nem, elõrántott két akkora darab
növényi zsírt, amekkorát még so-
sem láttunk és kacagva ezt kiáltot-
ta: „Rengeteg van még belõle, ren-
geteg! Soha ilyen csodás termé-
sünk nem volt Amália!”. És elkap-
ta a nagyi derekát, jól megforgatta,
mi csak ámultunk tátott szájjal! De
szép is volt!
Lássuk mit ír még: só, módosított
keményítõ, savópor, élesztõkivo-
nat, sõt színezékként kurkumin is!
Hát igen. Ez a cég valóban odafi-
gyel a részletekre! Hol kapható
manapság olyan élelmiszer, ami-
bõl ne spórolnák ki az olyan alap-
vetõ és régóta jól bevált összetevõ-
ket, mint például a kurkumin, vagy
a savópor. Én még ahhoz a generá-
cióhoz tartozom, amelynek meg-
adatott megízlelni a nagyi utolér-
hetetlen savóporát.
Emlékszem, hogyan ácsingóztunk
a szekrény tetején sorakozó, koc-
kás kendõvel lekötözött üvegek
után, és emlékszem arra is, amikor
õsszel a savó eltevésekor az egész
házat megtöltötte ennek a csodála-
tos csemegének az illata. Ez volt az
az idõszak, amikor a drága nagyi-
nak igencsak sok dolga akadt,
ugyanis ekkor vonta ki az élesztõt
is, nagyapám meg a mezõre járt
kurkumint kaszálni, vagy estén-
ként a keményítõt módosította az
udvaron. Sürgött-forgott mindket-
tõ, ám egymásra és miránk mindig
szakítottak idõt. Ahol tudtunk se-
gítettünk, szaladtunk nagypapitól
a nagymamihoz az élesztõ-kivona-
tos fazékkal, majd vissza, csépeltük
a kurkumint, szállt az antioxidáns
mindenfelé és nyomokban minden
tartalmazott egy kis földimogyo-
rót!
Istenem, de kár, hogy vége!

— internet —

„Négykézláb repülnék,
ha édesanyám

mellettem lehetne.”
Bulla Tamás 38 éves mozgássérült, aki nyitott ge-
rinccel született, vese-, majd cukorbeteg lett. 2006.
december 26-ig élt együtt édesanyjával és számos,
családtagként szeretett kutyával, Boszikával, Cir-
mos Vilmossal és más cicákkal; a kertben sünikkel,
madarakkal és sok-sok pártfogolt állattal. Éltetõ
erejük volt a közös gondoskodás és a szeretet, amit
adtak a rendszeresen hozzájuk látogató kóbor álla-
toknak, és amit ezektõl a hûséges „szeretetkazá-
noktól” visszakaptak. Otthoni sporttal erõsítette
testét, lelkét, de édesanyja halála óta lelki beteg is.
Tamás betegsége következtében csak négykézláb
tud közlekedni, a talpán sebek vannak. Édesanyja
elvesztése után rá maradtak az állatok, akiknek sze-
retné pótolni azt a szeretetet is, amit a mamája
adott. Tisztelet övezte õket a szomszédságban is,
nemcsak az állatbarátaik között. Segítségre van
szüksége saját maga ellátásában is, amit a család és
a szociális hivatal is képes megadni.
De! Tamásnak lelki szükséglete az állatok fenntar-
tása, jóllétük biztosítása.
Az ember döntõen érzelmi lény, és ez Tamásra, aki
zenél, különösen vonatkozik. Itt nem érvényesek
praktikus szabályok és feltételek. Kapott ajánlatot
arra, miszerint likvidálni kell — esetleg baltával is
— az idõs állatokat, és majd akkor számíthat segít-
ségre.
Segélykiáltása: „Ha elveszítem az állataimat, nem
tudok tovább élni!”, nagyon is érthetõ azok számá-
ra, akik tudják, mit jelent az állatok feltétel nélküli
szeretete, mennyi erõt, optimizmust, életakaratot
ad a másokról való gondoskodás.
Idõs állatok elszakítása a régi házból az õ életük el-
vesztésével is járhat.
Segítsünk együtt maradni ennek a családnak, ahol a
családtagok szeretõ négylábúak és a gazdájuk hûsé-
ge a kötelékük. Önkéntes állatvédõkre is számí-
tunk, akik sétáltatást, oltások intézését stb.
vállalnák.
Köszönettel: Sz. Lázár Anna Civil Állatvédelem 98
MHz, Bulla Tamás elérhetõségei: 277 8776; mobil:
06 (70) 620 9261.

AKCIÓ
március 9-tõ

CILLIT BANG 600 Ft
COCCOLINO 1 liter 370 Ft
TOMI KRISTÁLY 2 kg 990 Ft
VANISH fehérítõ 1 l 400 Ft
HYPO 1 liter 40 Ft
DOVE tusfürdõ 450 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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30 éves a dégi Múzeum Baráti Kör
A dégi Múzeum Baráti Kör március 12-
én emlékezik megalakulásának 30. évfor-
dulójára. 1977. március 12-én 62 fõvel
alakultak. A lendületes indulást látvá-
nyos sikerek követték, jelenleg 156 fõt
tartanak számon.
Kezdeményezésükre lett felújítva a Fes-
tetics-kastélyparkban a használaton kí-
vüli Holland-ház, amelyben 1980-ban
nyílhatott meg a Magyar Mezõgazdasági
Múzeum egyik vidéki filiáléja, amely kez-
detben agrártörténeti, majd néhány év
múlva idõszaki, képzõmûvészeti kiállítá-
soknak adott otthont.
Sajnos 1999-ben egy súlyos árvíz lehetet-
lenné tette az épületben a további tevé-
kenységeket, a Holland-ház ismét hasz-
nálhatatlanná vált. Remélhetõleg a kas-
tély felújítását és hasznosítását követõen
elnyerheti újabb funkcióját.
A Múzeum Baráti Kör egyik fõ tevékeny-
sége a Mezõföld agrártörténetének meg-
jelenítése. Eddig 64 kiállítást rendeztek.
A kiállítóik között számos kiváló hazai
képzõmûvész megtalálható, de jelentõs a
megyei képzõmûvészek sora is: Kokas Ig-
nác, Kass János, Fehér László, Somogyi
Gyõzõ, ef. Zámbó István, Nagy Ferenc,
Sajó Péter, dr. König Róbert, Péterfy Gi-
zella, Szotyori László, a megyébõl M.
Tóth István, Szakál Antal, Lendvai An-
tal, Francsics József, Csóbor Eszter, Nagy
László, Kálmán Gyula, Tóth Gyula,
Pinke Miklós, Tóth László, dr. Gulyás
Antalné, Kabáczy Szilárd, Pati Nagy
Bence, Kelemen Nóra és Karl Péter.
Lehetõséget teremtettek a helyi alkotók
bemutatására is: Farkas Klára, Farkas
Ferencné, Tóth József, Horváth György,
Verebics Kalmár Margit, Gyimesi Fe-
renc, Vollár Gyöngyi, Verebics Ágnes,
Verebics Katalin, Tömörné Majláth Vio-
la, Tömör Beatrix, Illés Gyula, Budai Eri-
ka, Tóth Imre, Tatár László, Paksi József,
ifj. Tóth József, Sörös Tibor, Borbély
Istvánné, Kara Julianna, Kiss Istvánné,
Gárdonyi Sándor, Papné Kokas Tünde,
Varga György stb.
A kiállítások megnyitóin rendszeresen
szerepelnek a helyi közösségek: Szivár-

vány kórus, Búzavirág népdalkör, tánc-
csoportok.
A baráti kör számos alkalommal szerve-
zett a kastélyparkban, illetve a kastély tü-
körtermében komolyzenei hangversenyt
(finn evangélikus kórus, Farkas Zsolt,
Várnagy Andrea, Pátkai Imre zongora-
mûvészek, Teleki Miklós orgonamûvész,
Somogyi-vonósnégyes, dr. Hernádi Má-
ria énekmûvész, Szená-torok parlamenti
kórusa stb.).
A Múzeum Baráti Kör minden évben ki-
rándulást szervez tagsága számára. Szá-
mos hazai tájon és városban megfordul-
tak már, sõt több alkalommal a szomszé-
dos országokban is jártak. Mindösszesen
44 alkalommal szervezõdött ilyen kirán-
dulás. Jó alkalom ez a családok, szülõk és
gyermekeik, nagyszülõk és unokáik ki-
kapcsolódására és szórakozására. Ez
utóbbi szervezõmunkát Tatár Tiborné, a
Múzeum Baráti Kör titkára koordinálja,
irányítja.
A Múzeum Baráti Kör szervesen beépült
a község kulturális életébe, közel 200 fõs

tagsága jó szívvel vesz részt a rendezvé-
nyeken, kirándulásokon.
A sajtó figyelme az elmúlt évben sem ke-
rülte el a munkájukat. A Fejér Megyei
Hírlap rendszeresen tudósított és beszá-
molt a rendezvényeikrõl, úgyszintén a
Bogárd és Vidéke valamint a helyi sajtó-
ban is folyamatos volt a tájékoztatás.
2007-ben a már jól bevált hagyományos
rendezvények, kiállítások szervezése,
rendezése és egy hangverseny megrende-
zése szerepel a terveik között.
Április 29-én nyitják Kõ Pál Kossuth-dí-
jas szobrászmûvész valamint Kõ Virág és
Kõ Boldizsár képzõmûvészek alkotásai-
ból rendezett tárlatot.
Július 28-án két kiállítás lesz: Giriti Ág-
nes festõmûvész és Kiss Csanád fotómû-
vész munkáiból.
Augusztus 19-én hangversenyt szervez-
nek a Festetics-kastély dísztermében.

Hargitai Lajos

Festetics-kastély

Holland-ház

Nõnap alkalmából
Az MSZP és a Fiatal Baloldal Városi

Szervezetei nevében
nõnap alkalmából a város valamennyi

hölgyének — kicsiknek és örök
ifjúknak —, jó egészséget és sok

boldogságot kívánunk!

Bízunk abban, hogy e napon — a város
utcáin — egy szál virággal mosolyt

varázsolhatunk a környezetünkben élõ
lányok, asszonyok arcára.

Dr. Szabadkai Tamás,
az MSZP városi elnöke és

dr. Berzeviczy Gábor, a FIB városi elnöke
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Néhány gondolat a nyolcosztályos gimnáziumról
A nyáron a rádióban, a televízióban többször is elhangzott,
hogy megszûnik a nyolcosztályos gimnáziumi képzés. Igaz, ezt
nyilvánosan nem cáfolta senki, azonban az oktatási törvény mó-
dosítása nem érintette az iskolaszerkezetet, s az õsz folyamán
az oktatásért felelõs miniszter is megerõsítette, nem tervezik a
nyolcosztályos gimnázium megszüntetését.
Abban az esetben, ha a jövõben más döntés születne a képzéssel
kapcsolatban, a tagozaton résztvevõket akkor sem érintené.
Ezt egyszer már pár hete közzétettem én is, de még most is ta-
pasztalható bizonytalanság miatt megismétlem.
Tehát, indítjuk a nyolcosztályos gimnázium immár 15. évfolya-
mát.

MIK A CÉLJAINK?
MIT TUDUNK NYÚJTANI
A KISGIMNÁZIUMMAL?

Orvosolni akarunk néhány, a hagyományos rendszerben levõ
problémát, s egy lehetõséget akarunk adni a térség kisdiákjai-
nak. A megyében Székesfehérvár, Dunaújváros egy-egy gimná-
ziuma mellett nálunk, a Petõfi Sándor Gimnáziumban létezik
ez a képzési forma.
Olyan problémára gondolok, mint:

— Illesztetlenség a nyolcadik osztályos tananyag és a középis-
kola elvárásai között, s az ezekbõl fakadó eredménycsökkenés
mérséklése. (Ennek legjobb példája a fizika tantárgy.)
— Kikerülhetõ tanulási üresjáratok, felesleges ismétlõdések ki-
küszöbölése. (Pl. 5-12. osztályok alatt kétszer tanulta végig a
diák a világtörténelmet.)

— A nyolcadikosok sikeres középiskolai felvételije után az
„öreg diák vagyok” érzés miatt a nyolcadik osztály második fél-
éve csökkent hatékonyságúvá válik.
— Minden tapasztalat szerint a homogén, viszonylag egyenlete-
sen jó képességû csoportok munkája eredményesebb.
— Kiküszöbölhetõ a nyolcadikosok — éppen ezekben a hóna-
pokban zajló — felvételi vesszõfutása, ami bizonytalanságával
megviseli az egész családot.
S amit a helyi sajátosságaink alapján nyújtani tudunk:
— kipróbáltan eredményes, értékeiben õrzött, de folyamatosan
fejlesztett tanítási programot,
— az évenként 2-3 tantárgy vizsgáin szerzett vizsgarutint,
— egyénenkénti törõdést, odafigyelést, még ha ez idõnként ter-
hes is a diák számára,
— érdemi együttmûködést a családdal,
— biztonságos környezetet, ami manapság nem evidencia,
— családias légkört, a munkában emberi léptékûséget, a kap-
csolatokban kölcsönös tiszteletet.
Sikereinket tekintve nem nekünk kell a legharsányabbnak len-
nünk, de annyit talán kijelenthetünk, hogy az eddigi hat osztály,
amely elhagyta az iskola falait, teljesítette a korábban megfo-
galmazott elvárásainkat. Vonatkozik ez az országos kompeten-
ciamérésekre, a versenyeredményekre, a nyelvvizsgák számára
és szintjére, a felvételi eredményekre.
A bizalmukkal bennünket megtisztelõk számára a jelentkezési
idõszak március közepéig tart. A képzésre egyéni jelentkezési
lapok kitöltésével jelentkezhetnek leendõ kisgimnazistáink. A
felvételrõl az általános iskolai eredmények és egy szóbeli
elbeszélgetés alapján döntünk.
Egyéb információkért kérjük, keressenek meg bennünket!

Boda János igazgató

Ismét egy diplomata
látogat a gimnáziumba

A Petõfi Sándor Gimnáziumban nagy hagyománya van a
francia nyelv oktatásának. Franciaországi utazások, vala-
mint frankofón vendégek látogatása teszi színesebbé a
nyelvtanulást. 2004-ben Franciaország nagykövete, 2006-
ban pedig Belgium vallon régiójának kereskedelmi attaséja
látogatta meg a gimnáziumot, ahol érdekes elõadásokat tar-
tottak a diákok és az érdeklõdõk számára — természetesen
francia nyelven. 2007. március 9-én, pénteken, 14 órakor is-
mét magas rangú vendéget köszönthetünk városunkban.
Müller Viktória és dr. László Boglárka szervezõmunkájának
köszönhetõen ezúttal Moulay Abbes Kadiri, a Marokkói Ki-
rályság nagykövete tart elõadást a gimnáziumban Marokkó-
ról, illetve a francia nyelv szépségérõl és hasznáról.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

— Tudósítónktól —

TÉLVÉGI LEMOSÓ-AKCIÓ!
Agrol, Nevikén, Champion lemosószerek

10-20%-os kedvezménnyel kaphatók március 15-ig.

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

Február 28-án a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság évértékelõ értekezleten vitatta
meg a családon belüli erõszakkal kapcso-
latos kérdéseket a gyermekjóléti és csa-
ládsegítõ szolgálatok, egyéni családgon-
dozók, önkormányzati jegyzõk és a
Sárbogárd Városi Gyámhivatal képvise-
lõivel.
E kérdésben évek óta együttmûködési
megállapodás van érvényben az ezzel
foglalkozók és a rendõrkapitányság kö-
zött.
A rendõrkapitányság szakmai vezetõi tá-
jékoztatást adtak a fiatalkorúak és gyer-
mekkorúak által, illetve sérelmükre
2006. évben elkövetett bûncselekmé-
nyekbõl levonható következtetésekrõl.
A statisztikai adatok alapján megállapít-
ható, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság illetékességi területén 74 fiatal-
korú, 32 gyermekkorú személy vált sér-
tetté, 66 fiatalkorú valamint 37 gyermek-
korú személy ellen folytattak bûncselek-
mény elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt eljárást.
Gyermekkorú személyek tekintetében
elmondható, hogy a bûncselekmények
hasonló életkorú személyek között zajla-
nak le.
A fiatalkorú személyek vonatkozásában
a legjellemzõbb a vagyon elleni bûncse-
lekmények elkövetése, a lopás, betöréses
lopás, illetve rongálás valósul meg a leg-
több esetben. Az elkövetett cselekmé-
nyek között kisebb számban szerepel ga-
rázdaság (jellemzõen csoportos garázda-
ság), kábítószerrel való visszaélés (mint
fogyasztó).
A fiatalkorúak által elkövetett bûncse-
lekmények lehetséges okai legalább
annyira sokrétûek, mint amennyire sok-
színûek a családok, amelyekben élnek, és
amennyire sokszínûek õk maguk is. A
bûncselekményekhez vezetõ út sem egy-
forma, nem is tipizálható, de nem vitat-
ható, hogy a bajok gyökere elsõsorban a
fiatalok családjában keresendõ.
Külön problémát jelent a családi környe-
zetbõl kiemelt ideiglenes, vagy tartós ál-
lami gondoskodás alatt álló, lakásotthon
hálózat családi házaiban elhelyezett fia-
talkorú és gyermekkorú személyek köre.
Itt a már kriminalizálódott személyek sa-

játos környezetükbõl adódóan — mivel a
körülményeik miatt a kellõ odafigyelést
nem kapják meg —, tovább kriminalizá-
lódnak, és magukkal rántják a környeze-
tükben élõ hasonló életkorú személyeket
is.

A család hatása tekintetében az alkoho-
lista, bûnözõ vagy egyéb deviáns viselke-
désû családokban szocializálódott fiata-
lok nem is találnak más megoldást anyagi
helyzetük javítására, mint a bûncselek-
mények elkövetése, hisz nincs más minta
számukra. Példa lehet erre a Sárkeresz-
túron ismerté vált fiatal elkövetõi körök
családi, illetve szociális környezete. A
többszörösen büntetett elõéletû szülõk
körében, a kritikán aluli lakhatási körül-
mények vezetik õket az egyedüli megol-
dásként, könnyû pénzszerzési lehetõség-
ként ismert vagyon elleni bûncselekmé-
nyek elkövetéséhez.

Jól funkcionáló családokban élõ fiatalok
is elkövetnek bûncselekményeket. Ezek-
ben az esetekben a fiatal még éretlen sze-
mélyisége, befolyásolhatósága, a barátok
és a kortársak hatása erõsödik fel, és le-
het oka a bûncselekmény elkövetésének.

2006-ban 81 esetben folytatott a rendõr-
kapitányság eltûnés miatt közigazgatási
eljárást, melybõl 72 esetben kiskorú eltû-
nése volt az eljárás alapja. 63-an intézeti
elhelyezésbõl, 9 pedig családi lakásukból
mentek el. Az eltûntek közül 55 lány és 17
volt a fiú. Az életkorok tekintetében
18—16 év közötti 46, 15—14 év közötti
24, 14—10 év közötti 2 személy volt, 10 év
alatti személy nem volt.

A családon belüli erõszaknak minõsülõ
jogsértések száma 2006. január 1. és 2006.
december 31. között a rendõrkapitányság
illetékességi területén 31 volt. A 31 jog-
sértésbõl 11 testi sértés, 1 személyi sza-
badság megsértése, 1 magánlaksértés, 1
kiskorú elhelyezésének megváltoztatása,
7 kiskorú veszélyeztetés, 6 tartás elmu-
lasztása, 1 megrontás, 2 garázdaság, vala-
mint 1 rongálás valósult meg.

2006. májusa óta a kötelezõ jelzéseken
túl a rendõrség minden egyes családon
belüli esemény — veszekedés, vagy jog-
sértés — tekintetében jelzi a gyermekjó-
léti és családsegítõ szolgálatnak.

Tervezik, hogy a családon belüli konflik-
tusok erõszakmentes megoldási lehetõ-
ségeivel kapcsolatban elõadást tartanak,
a szülõk részére.

Kapcsolat
a kisebbségekkel

Ugyanezen a napon tartottuk, ugyancsak
együttmûködési megállapodásban vállalt
feladatként a kisebbségi önkormányzat-
okkal az évértékelõ értekezletünket.

Sajnálatos tény, hogy az idei évben sem
képviseltette magát a Káloz községben
mûködõ kisebbségi önkormányzat.

A jelen lévõ sárbogárdi, és sárkeresztúri
önkormányzatok képviselõivel áttekin-
tettük a korábban kötött együttmûködési
megállapodást, az ebben foglaltak kiegé-
szítésére vagy módosítására indítványt
senki sem terjesztett elõ.

Áttekintettük a tavalyi évben folytatott
tevékenységünket. Egy sikeres program-
ról számolhattunk be, melyet a Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság szervezésé-
ben a rendõr gyermekek és a roma ki-
sebbséghez tartozó gyermekek részére
tartottunk meg. Ez egy játékos vetélkedõ
volt, melyben a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság dolgozóinak gyermekei, vala-
mint a sárbogárdi roma kisebbséghez tar-
tozó gyermekek elsõ helyezést értek el. A
vetélkedõn a roma kultúrával kapcsola-
tos kérdések és a diszkrimináció is szóba
került.

A továbbiakban a jövõre vonatkozó ter-
vezett eseményekrõl is szót ejtettünk.
Megállapodtunk a közös segítségnyújtás-
ról, továbbá a kapcsolattartás módjáról.

Az együttmûködésünk jó személyes kap-
csolaton alapul, mely reményeink szerint
segíti a romák társadalmi integrációját,
illetve a rendõrség e kisebbséggel kap-
csolatos intézkedéseinek minõségét.

Major Norbert rendõr százados

Szórták a pénzt
a szélhámosok

Február 23-án, 13.35 órakor érkezett be-
jelentés, hogy egyedül élõ idõs asszonytól
pénzt loptak. A sárbogárdi asszonynál
megjelent ismeretlenek önkormányzati
dolgozóknak adták ki magukat és azzal az
ürüggyel kéredzkedtek be, hogy a lakást
jöttek felmérni. Késõbb vette észre a sér-
tett, hogy a korábban átvett nyugdíját el-
vitték az asztalról. Az utcára kiszaladt,
ahol még látta, hogy egy piros színû autó-
val elhajtanak a tettesek. Menekülés
közben egy 20.000 Ft-os bankjegyet elej-
tettek.
Február 23-án, 13.45 órakor Sárbogárd,
az Ady Endre út és a József Attila utca ke-
resztezõdésében egy jobbra, kis ívben ka-
nyarodó Mercedes sofõrje nem adott el-
sõbbséget a jobb oldali kerékpársávban
haladó kerékpárosnak és összeütköztek.
A baleset következtében a kerékpáros
könnyen sérült.

R. Szabó Ágnes FMRFK sajtószolgálata

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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HIRDETMÉNY
A sárbogárdi bíróságon a bírósági ül-
nökök megbízatása 2007. május 22-én
lejár.
A bírák jogállásáról és javadalmazásá-
ról szóló 1997. évi LXVII. törvény sze-
rint az ülnököket a bíróság illetékessé-
gi területén lakóhellyel és választójog-
gal rendelkezõ magyar állampolgárok,
a bíróság illetékességi területén mû-
ködõ helyi önkormányzatok és a társa-
dalmi szervezetek — kivéve pártokat
— jelölik.
Jelölt lehet minden büntetlen elõéle-
tû, 30. életévet betöltött, de a 70. élet-
évét el nem ért magyar állampolgár,
akinek választójoga van és a jelöléshez
csatolt nyilatkozatban elfogadja a jelö-
lést.
A sárbogárdi polgármesteri hivatal-
ban az ülnökök jogaira és kötelezett-
ségeire vonatkozó tájékoztató megis-
merhetõ, valamint a jelöléshez csato-
landó elfogadó nyilatkozat átvehetõ.
A jelölést 2007. március 14-ig a polgár-
mesteri hivatal szervezési csoportjá-
hoz lehet bejelenteni.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2007. március 9-én,
pénteken, 9 órakor ülést tart, melyre
meghívom. Az ülés helye: polgármeste-
ri hivatal díszterme, 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.

Napirend
1. Beszámoló Sárbogárd város közbiz-
tonsági helyzetérõl, a közbiztonság ér-
dekében tett intézkedésekrõl.
2. Sárbogárd Város Önkormányzata
területén a Magyar Közút Kht. kezelé-
sében lévõ utak helyzetérõl konzultá-
ció tartása.
3. Sportegyesületek beszámolója, mû-
ködésükrõl, személyi és tárgyi feltét-
eleikrõl.
4. Beszámoló a polgárõrség 2006. évi
munkájáról.
5. Az önkormányzat 2006. évi költség-
vetésérõl szóló 1/2006. (III. 20.) Ktr. sz.
rendelet módosítása.
6. Az önkormányzat 2007. évi költség-
vetésérõl szóló 6/2007. (II. 14.) Ktr. szá-
mú rendelet módosítása.
7. A szervezeti és mûködési szabályzat
felülvizsgálata.
8. A sportról szóló 3/2005. (II. 14.) Ktr.
számú rendelet módosítása.
9. A helyi örökségvédelemrõl szóló
23/2000. (IX. 20.) Ktr. számú rendelet
módosítása.
10. Sárbogárd város helyi építési sza-
bályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) Ktr.
számú rendelet módosítása.
11. Útfelújítási és útkarbantartási mun-
kák ütemtervének elkészítése.
12. A 2256. helyrajzi számú ingatlan
árokkal érintett része kisajátításának
kezdeményezése.
13. Konyhák kiszervezése.
14. Családsegítõ és gyermekjóléti szol-
gálat elhelyezésének vizsgálata.
15. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ
támogatás igénylése.
16. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
17. Tájékoztató az elõirányzatok fel-
használásáról és az általános tartalék
alakulásáról.
18. Jelentés a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról.
19. Tájékoztató a két ülés közötti fon-
tosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
20. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Az „Év polgárõre” kitüntetés 2007.
évi adományozása.
2. Közalkalmazotti jogviszony meg-
szüntetése.
3. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
4. Bejelentések.

Juhász János polgármester

ÁLLÁSHIRDETÉS
Sárbogárd polgármesteri hivatala

állást hirdet

hatósági osztályvezetõ
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
— a köztisztviselõk képesítési elõírá-
sairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rend.
szerinti képesítési elõírásokra és a
képviselõ-testület szmsz-ére tekintet-
tel;
— jogász szakképzettség vagy fõisko-
lai szintû igazgatásszervezõ szakkép-
zettség;
— büntetlen elõélet;
— magyar állampolgárság;
— 5 éves szakmai belügyi, gyámügyi,
ipar-kereskedelmi, vagy szociális igaz-
gatási gyakorlat
Vezetõi megbízatáshoz:
— közigazgatási szakvizsga;
— minimum 3 éves vezetõi gyakorlat.
A jelentkezéshez csatolni kell:
— az eddigi szakmai tevékenységet
részletezõ pályázatot,
— részletes önéletrajzot,
— iskolai végzettséget igazoló diplo-
ma másolatát,
— 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvény és a helyi rendelet sze-
rinti alapilletmény, illetménykiegészí-
tés és vezetõi pótlék.
A jelentkezés benyújtásának határ-
ideje: 2007. március 26.
Az álláshely elbírálásának határideje:
2007. március 31.
Az álláshely 2007. május 1-jétõl be-
tölthetõ.
A jelentkezéseket dr. Krupa Rozália
jegyzõ részére kell benyújtani, cím:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Tisztelt Hölgyek!

Sárbogárd Város
Önkormányzatának képviselõi

nevében, tisztelettel és
megbecsüléssel köszöntöm Önöket
a nemzetközi nõnap alkalmából.

Juhász János polgármester

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önöket
az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulója
alkalmából a Hõsök terén

2007. március 15-én,
18.30 órától tartandó

fáklyás ünnepi
megemlékezésre majd,

az azt követõ koszorúzásra
a Petõfi-emléktáblánál.

Ünnepi mûsort adnak: a Mészöly Gé-
za Általános Iskola, a Petõfi Sándor
Gimnázium tanulói, a Sárbogárdi
ÁFÉSZ Városi Vegyes kar, valamint a
sárbogárdi fúvós zenekar.

Juhász János polgármester
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Lehet esõ, lehet sár

Magnum—Arsenal 7-2 (3-0)
Vezette: Ébl M. Magnum: Györök,
Mihalkó, Csendes, Lakatos, Bor. Csere:
Kapusi, Mádi, Máté. Arsenal: Haray, Ve-
res G., Derecskei, Érsek, Veres P. Csere:
Csajbók, Kiss R.
Lehet második, de akár ötödik helyezett
is a Magnum. A következõ fordulóban
szabadnapos lesz, így pontszámban két
csapat is beérheti. Meggyõzõ volt a
Magnum játéka, így már az elsõ félidõben
eldöntötte a mérkõzést. A második fél-
idõben is az történt a pályán, amit a gyõz-
tes csapat akart. Látványosan futballozva
hozták a három pontot. Góllövõk: Mihal-
kó, Bor (5), Lakatos, illetve Csendes ön-
gól, Derecskei.
Harcban a dobogós helyezésért

Flamengó—Enying 3-8 (1-3)
Vezette: Tóth I. Flamengó: Lekner, Ban-
da, Tóth, Vértes, Derecskei. Csere: Kil-
ler, Lakatos. Enying: Varga, Pudelka, Pe-
tõ, Krizsán, Körmendi II. Csere: Csányi.
A mérkõzés kezdete elõtt mindkét csa-
patnak egyformán 28 pontja volt. Megle-
petésre a Flamengó szerezte meg a veze-
tést. Nehezen találta meg a ritmust az
enyingi csapat, de utána hengerelt, az tör-
tént a pályán, amit akartak. Ha a hátralé-
võ két fordulóban gyõztesen hagyják el a
játékteret biztosan dobogósok. De, ha
szerencsésen alakulnak az eredmények
még a Flamengó is bizakodhat. Góllövõk:
Vértes (2), Derecskei, illetve Körmendi
II. (4), Pudelka (2), Krizsán, Csányi.
Ennyivel jobb volt a gyõztes

Miklós-Cece—Bad Boys 4-2 (1-1)
Vezette: Ébl M. Miklós-Cece: Kokics,
Kiss P., Klazer, Pajor, dr. Erdélyi. Csere:
Farkas, Kiss J., Varga. Bad Boys: Porko-
láb, Juhász Á., Mikuli, Tóth, ifj. Soós.
Csere: Berzeviczy, Juhász L.
Már az elsõ percben gólt ért el a Cece. A
csapatok egymás hibáit a 16. percig nem
tudták kihasználni, ekkor Mikuli egyenlí-
tett. A második félidõben valamivel jobb
volt a Cece, egymás után két gólt szerez-
tek. Kiss P. összetévesztette a kapukat,
mert sajátjába védhetetlen gólt rúgott.
Szorossá vált az eredmény. Varga lelkes
játéka hozta meg a gyõzelmet. Góllövõk:
dr. Erdélyi (2), Pajor, Varga, illetve Mi-
kuli, Kiss P. öngól.
Már megvan a Bogárd és Vidéke
csoport gyõztese

Extrém—DKS 11-1 (4-1)
Vezette: Tóth I. Extrém: Vörös, Oszvald,
Roszkopf, Juhász, Horváth D. Csere: Dé-
vényi, Hajnal, Horváth T., Pálinkás.
DKS: Suplicz, Farkas, Somogyvári, Kas-
sai, Domján. Csere: —.

Függetlenül a hátralévõ két mérkõzés
eredményétõl már megnyerte a bajnok-
ságot az Extrém csapata. A csere nélkül
játszó DKS nem is számíthatott másra,
mint vereségre. Na, de ilyen arányban?
Két Extrém gólra egy DKS válasz.
Megint kettõ Extrém gól és vége az elsõ
félidõnek. A második félidõben csak az új
bajnokcsapat volt a pályán. Játszva sze-
rezték góljaikat az elfáradó DKS ellen. A
mérkõzés végén nagy fotózás kezdõdött.
Megérdemelten nyerték a bajnokságot.
Sárga lap: Horváth D., illetve Farkas.
Góllövõk: Roszkopf, Horváth D., Dévé-
nyi (2), Horváth (2), Juhász (3), Hajnal
(2), illetve Domján.

Színvonal „nuku”

Vasutas—B. B. Truck 1-5 (0-2)

Vezette: Ébl M. Vasutas: Kehl, Schmidt,
Bozsoki, Czeiner, Freschli. Csere: —. B.
B. Truck: Meilinger, Balázs, Dobrovocz-
ki, Sebestyén, Zádori. Csere: Kovács, Si-
mon, Varga.

A hat gól ellenére sok kívánni valót ha-
gyott maga után a két csapat.

Annak ellenére, hogy az elsõ tíz percben
a Vasutas játszott jobban, szórványos el-
lentámadásokból a B. B. Truck jutott
elõnyhöz. A második félidõre a csere nél-
kül játszó Vasutas elfáradt és a tes-
sék-lássék futballt játszó B. B. Truck gyõ-
zelmet aratott. Sárga lap: Freschli. Gól-
lövõk: Bozsoki, illetve Varga, Sebestyén,
Balázs, Zádori, Kovács.

Lassan, de biztosan

Krencz-nagyker—Memphis Plus
2-4 (2-3)

Vezette: Tóth I. Krencz: Pálinkás, Ra-
gyamóczki, Király, Gyenis, Somogyi. Cse-
re: Petrovics, Schneider, Vámosi. Memp-
his: Szilágyi, Takács, Herczeg, Emper-
ger, Fodor. Csere: Lóth, Molnár, Szabó.

Halad a Memphis a dobogó felé. Persze,
addig még van kétszer forró 40 perce, ami
dönthet a sorsukról. Izgalmasan alakult
az elsõ félidõ. A vezetést a Krencz-csapat
szerezte meg. Egyenlített a Memphis,
majd kétgólos elõnyre tett szert. Még az
elsõ félidõben szépített a Krencz-csapat,
szorossá téve az eredményt, a második
félidõben mindent megtett az egyenlítés
érdekében. Hiába tesztelték Szilágyit, õ a
védések sorozatát mutatta be. Kontrából
növelte elõnyét a Memphis. Lehetett vol-
na szorosabb is a mérkõzés, vagy akár
többgólos különbség, de a játékosok a rá-
juk nehezedõ terhet nehezen tudták fel-
oldani. Ez a gyõztesnek sikerült jobban,
kár az elhullajtott pontokért. Góllövõk:
Somogyi (2), illetve Fodor (2), Szabó (2).

Elhúzták a Toledo nótáját
Toledo 2005—Vidámfiúk 2-8 (2-2)

Vezette: Rohonczi R. Toledo: Horváth,
Bodoki, Csuti T., Kiss L., Orosz. Csere:
Barabás, Horváth Zs., Kiss A., Hollósi,
Orbán. Vidámfiúk: Oláh, Nyári, Horváth
J., Keresztyén, Huszti. Csere: Kovács,
Németh.
Elszenvedte elsõ vereségét a Toledo
2005. Támadólag léptek fel a csapatok,
felváltva forogtak veszélyben a kapuk.
Bodoki kidobását Kiss L. Orosz elé tálal-
ta, aki nem hibázott. Nem sokáig tartott
az elõny, mert Nyári egyéni akció után
szépített. Szöglet után ifj. Bodoki gurítot-
ta a labdát a kapuba. Huszti nagy góllal
egyenlített. A második félidõ csak a Vi-
dámfiúk csapatának gólerõs játékáról és
a Toledo eddig is bírált csapkodó teljesít-
ményérõl szólt. Horváth J.-t nem tudták
tartani, így „hintett” egy ötöst, melyet
Oláh még megtoldott eggyel. Ehhez kel-
lett a Toledo rossz játéka és Horváth I.
gyenge teljesítménye is. Jó, hajtós mérkõ-
zésen megérdemelt gyõzelmet aratott a
Vidámfiúk csapata. Ha helyzeteiket leg-
alább 90%-ban kihasználják, gyõzelmük
még nagyobb arányú is lehetett volna.
Sárga lap: Nyári. Góllövõk: Orosz, ifj.
Bodoki, illetve Nyári, Huszti, Horváth J.
(5), Oláh.
Javuló és romló játékkal
Haladás—Pusztaegresi Fiúk 2-2 (1-2)

Vezette: Tóth I.
Két ellentétes félidõt láthatott a közön-
ség. Az elsõ félidõben jobb játékot nyújtó
Pusztaegres megérdemelten szerzett
elõnyt. A második félidõ is a Pusztaegres
játékáról szólt, de a helyzeteket egymás
után hagyták ki. Nagy egyéni akció után
szépített, ezzel megmentett egy pontot.
Góllövõk: Varga, Nagy, illetve Batári,
Bosnyák.
A szerencsésebb csapat nyert

Légió 2000, Fair Bútor—Twister
3-2 (2-1)

Vezette: Tóth I. Légió: Megyesi, Csuti,
Huszár, Egei Zs., Horváth. Csere: Egei J.,
Mondovics, Németh, Szilágyi Cs., Szil-
ágyi F., Rozgonyi. Twister: Bodoki, Ba-
logh, Tóth, Kristóf, Szabó. Csere: Bog-
nár, Katona, Strausz.
A bajnokságot eldöntõ sorsfontosságú
mérkõzésen a Twister szerzett elõnyt,
azonban nem sokáig tartott, mert egyen-
lített a Légió. Hosszú labdákkal operált a
Twister, míg a Légió a tökéletes játékra
törekedett, melynek eredménye gól lett.
Felváltva forogtak veszélyben a kapuk,
de a nagy tét idegessé tette a játékosokat.
A második félidõben a büntetõ területen
belül Rozgonyi fellökte Szabót. A meg-
ítélt büntetõhöz Kristóf állt oda. Lövése
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után a labda Megyesi lábai között a kapu-
ban kötött ki. Emberelõnyös helyzetét
nem tudta kihasználni a Twister. Ez nagy
hiba volt, mert a Légió szabadrúgáshoz
jutott és Csuti lövése utat talált a kapuba.
Még a végén nagy helyzetet hagyott ki a
Légió. Nem volt szép mérkõzés, mind-
egyik csapat a gyõzelemre törekedett. A
játékkal többet törõdõ csapat nyert.
Sárga lap: Egei Zs. Piros lap: Egei Zs. 2
perc. Góllövõk: Huszár, Egei Zs., Csuti,
illetve Kristóf (2).
A gyorsabb játék diadala

OMV—Sárkeresztúr KIKE 1-5 (0-4)
Vezette: Tóth I. OMV: Halasi, Nagy,
Gráczer, Domján, Killer. Csere: —. KI-
KE: Visi, Vörös, Hajdinger, Sütõ, Sza-
uervein. Csere: Madár.
A csere nélkül játszó OMV nem bírt a fi-
zikálisan jobb KIKÉ-vel. Hiába próbál-
tak pontos játékkal fölénybe kerülni, a
KIKE sorra visszaverte a támadásokat, és
az elsõ félidõben eldöntötte a három
pont sorsát. Ezek után az OMV-nek szur-
kolók — nem véletlen — elhagyták a ter-
met. A második félidõben egy-egy gól
esett, a sok kihagyott helyzetek mellett
mindkét csapat részérõl. Góllövõk: Kil-
ler, illetve Madár (2), Szauervein (2), Sü-
tõ.

— G. F. —

Tabella
A Bogárd és Vidéke-csoport

1. Extrém 12 3 3 69-35 39
2. Magnum 11 1 7 61-62 34
3. Memphis Plusz 9 4 5 62-44 31
4. Enying 10 1 7 80-56 31
5. Flamengó 8 4 6 47-60 28
6. Sárkeresztúr KIKE 8 4 7 69-60 28
7. DKS 8 2 8 64-69 26
8. Krencz-nagyker 8 1 9 66-52 25
9. OMV 8 3 7 61-56 24
10. Taki Team 3 2 13 49-86 11
11. Arsenal 1 3 14 28-77 6
Az OMV összeredményébõl 3 pont le-
vonva.

A góllövõlista állása
36 gólos: Bor József (Magnum), 25 gólos:
Somogyi László (Krencz-nagyker), 22 gó-
los: Körmendi II. Zoltán (Enying)

A Fair Bútor-csoport
1. Légió-Fair Kft. 14 1 3 95-27 43
2. Twister 12 4 2 65-27 40
3. Toledo 2005 14 3 1 79-41 35
4. Vidámfiúk 11 1 7 79-63 34
5. Miklós-Cece 10 3 5 74-48 33
6. Haladás 9 3 6 58-36 30
7. B. B. Truck SE 6 2 10 43-58 20
8. Bad Boys 6 2 10 61-52 17
9. Pusztaegresi Fiúk 4 2 12 40-66 14
10. Spuri 3 1 14 23-72 10
11. Vasutas - - 19 25-133 -3
A Bad Boys és a Vasutas összeredményé-
bõl 3 pont levonva.
A Toledo 2005 összeredményébõl 10
pont levonva.

A góllövõlista állása
41 gólos: dr. Erdélyi Tamás (Miklós-
Cece), Horváth János (Vidámfiúk), 33
gólos: Kristóf Gábor (Twister).

FELHÍVÁS
8 fõs nõi csapatok

jelentkezését várjuk
városi

KÉZILABDA-
BAJNOKSÁG
indításához.

Telefon: 06 (25) 467 777,
06 (30) 747 6224.

SÍC-hírek, eredmények
Országos bajnokságot

nyertünk
2007. március 3-án Pápán rendezték meg
a teremíjász országos-bajnokságot.
Most már tizenhetedik éve rendszeresen
veszünk részt a hazai íjászversenyeken,
de ennyi „íjászembert” teremben még
nem láttam.
A verseny 9.00 órakor a bemelegítõ lövé-
sekkel megkezdõdött. Már ekkor lehe-
tett látni, hogy egy nagyon hosszú ver-
senynapnak nézünk elébe. Arra senki
nem mert gondolni, hogy 19.30 órakor
kerülhet sor a döntõbe került íjászok ver-
senyére, majd 20.30 órakor a végleges
eredményhirdetésre.
A sárbogárdi SÁRRÉTI Íjász Club ver-
senyzõi kitettek magukért, ugyanis se-
nior, ifjúsági és cadet kategóriában reme-
keltek.
Felnõtt versenyzõink — Krencz Sza-
bolcs, Bóla József és Széplaki Zoltán —
közül egyedül Szabolcs eredménye tarto-
zik az élmezõnyhöz. Õ a rangsoroló, kva-
lifikációs fordulóban hozta az edzési szin-
tet, így a nagyon elõkelõ 5. helyen végzett.
Kieséses fordulóban két versenyzõt ma-
gabiztosan búcsúztatott, bekerült a leg-
jobb 8 versenyzõ közé. Az elõdöntõben a
Budapesti Spartacus versenyzõjétõl —
nagy küzdelemben — szétlövéssel kapott
ki. Mint késõbb megtudtuk, a bajnoktól
szenvedett vereséget.

Eredmények
5. helyezett Krencz Szabolcs, 26. helye-
zett Bóla József, 44. helyezett Széplaki
Zoltán.
Ifjúsági fiúk mezõnyében indult Freschli
József. A rangsorolóban 4. helyen vég-
zett, míg a kieséses versenyben bronzér-
met nyert.
Ifjúsági cadet fiú versenyzõinkrõl, Lovász
Balázsról és Katona Alexrõl csak a leg-

jobbakat lehet írni. A rangsoroló végén
elsõ lett Lovász B.; második Katona A.

Kieséses fordulóban két íjászunk jutott
tovább. Lovász Balázst az ellenfelek nem
tudták még megszorítani sem, annyira jó
napot fogott ki, így került a döntõbe. Ka-
tona Alex útja rögösebb volt. Nagyon szo-
ros versenyben, 1 körrel bizonyult jobb-
nak az ellenfelénél. Már csak az volt a
kérdés, hogy kié lesz az arany és kié lesz
az ezüst? Az országos bajnokságban házi
döntõ!

Katona Alex lépést tartott Lovász Ba-
lázzsal, de igazán megszorítani nem tud-
ta. Balázs lehetõséget sem adott Alexnek
a gyõzelemre.

Végeredmény
1. helyezett és bajnok: Lovász Balázs; 2.
helyezett Katona Alex; senior férfi
Gilicze Ferenc a rangsorolóban a 2., a ki-
eséses fordulóban a 3. helyezésével bron-
zot szerzett. Ez a versenynap nem igazán
az õ napja volt, elfáradt.

Kedves olvasók,
sportbarátok!

Április 28-án egyesületünk 2x70 méteres
rangsoroló és kieséses versenyt rendez
„SUZUKI-kupa” néven a SUZUKI
BARTA SÁRBOGÁRD támogatásával
és a polgárõrség biztosításával Sárbogárd
város sporttelepén.

Kérjük segítségüket, és jöjjenek, szurkol-
janak versenyzõinknek. Kérjük továbbá,
hogy adójuk 1%-ával támogassák egyesü-
letünket, legyenek segítségünkre.

Adószám: 18491074-1-07.
Gilicze László

9 éves kortól várjuk a sportolni
vágyók jelentkezését. Érdeklõdni

lehet a 06 (30) 387 6842-es számon.
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A KORÁLSZERZÕ
A Bogárd és Vidéke 6. és 8. számában jelent meg Békefy Lajos
cikke Paul Gerhardtról, a 400 esztendeje született költõrõl. A
rendkívül termékeny lelkész versei elsõsorban német nyelvterü-
leten ivódtak mélyen a néplélekbe, de fordítások révén világ-
szerte ismertté váltak. Magyar nyelvre a 19. század végén kezd-
ték meg átültetésüket. A több mint százharminc Gerhardt szö-
vegbõl a mai evangélikus énekeskönyv 21, a baptista és metodis-
ta egyaránt 11, a református 7 fordítást tartalmaz. Nem fog raj-
tuk az idõ, mert gyülekezeteink szívesen énekelik õket, és bizton
állíthatjuk, hogy a protestáns énekkincs központi részéhez tar-
toznak. Mívesek, ugyanakkor könnyen érthetõek és személye-
sek.
„Szemben néhány kortársa külsõdleges stílusával, Gerhardt
énekeit bensõséges, mély érzések jellemzik. A versekben megszólaló
„én” már nem azonosítható minden további nélkül a gyülekezet
„mi”-jével, mégis énekeivel az evangélikus hit középpontjában áll:
mindig arról szól, hogy a bûnös az Isten kegyelme által megigazul-
hat.” (Ecsedi Zsuzsa)
Egy másik méltatója így fogalmaz: „Énekeinek minden sorából a
gyermekien gondtalan istenhit sugárzik, amely látszólag mit sem
tud a problémákról. De ez nem felületes optimizmus. Õ csak egy
alapot ismer: a Krisztus által igazzá lett bûnös reformátori hitét.”
(D. Koren Emil)
Már a kortársak is felfigyeltek Gerhardt költészetére és közvet-
len munkatársa Johann Crüger (1598—1662), a berlini Mi-
klós-templom orgonistája zenét is szerzett hozzájuk. A barokk
mesterek közül leginkább Bachot ihlették meg a keresztyén em-
ber belsõ világát hûen kifejezõ szövegek, ezért több helyütt be is
építette azokat oratórikus mûveibe. Így ezek a korálok a temp-
lomok falain kívül is ismertek lettek. A 40-es évek honi kórus-
gyûjteményeiben is találunk kettõt a Bach korálok között, me-
lyek a passiók révén lettek népszerûek. Az egyik a református
használatban Áprily Lajos (1887—1967) fordításában megho-
nosodott „Ó Krisztusfõ te zúzott”, ami az evangélikusoknál
Sántha Károly (1840—1928) nyomán „Ó fõ vérzõ sebekkel”
kezdettel szól. A remek magyar szövegek ellenére világi kórusa-
ink elõszeretettel énekelték éveken keresztül németül, vagy a
hagyományostól eltérõ nyakatekertebb változattal. A másik ko-
rál a „Már nyugosznak a völgyek” kezdetû, s ez Kerényi György
gördülékeny magyarítása révén zsugorodott kedélyes esti zsá-

nerképpé. A tankönyvek többségében is így szerepel a mai
napig. A kezdõ sorok után finoman tereli más „vágányra” a gon-
dolatokat:

„Már nyugosznak a völgyek, az erdõk, minden rétek,
már alszik a világ.
Elszunnyad szívünk gondja, egy titkos kéz kibontja
az éjnek csillagsátorát.
Ha jõ az alkony óra, térj testem nyugovóra,
a munka véget ér.
De te, óh, lelkem, este a földi terhet vesd le,
s légy könnyû, mint a lenge szél.”

Kerényi igazi humanista módon formálta át a gondolatokat,
épphogy csak sejtet némi áhítatos hangulatot. Kihagyta azt a ke-
resztyén tartalmat, amitõl a korál valóban az, ami: homályos
utalások helyett konkrét hitvallást megfogalmazó ének. Igaz,
valóban egy szép esti énekrõl van szó. Dallamát a flamand szer-
zõ, Heinrich Isaak (1540—1527) szerezte „Innsbruck” címmel a
német császár kedvenc városát énekelve meg benne. A korában
népszerû dallamra készült Gerhardt 9 strófából álló kontrafak-
tuma, s ez 1647-ben jelent meg Crüger Praxis pietatis melicá-
jában. Az este és az éjszaka képeit használja fel arra, hogy ha-
sonlatokon keresztül irányítsa az olvasó és éneklõ figyelmét Jé-
zus Krisztusra: Ha eltûnt a nap, ott van a szívemben a fényesebb,
a Megváltó vagy pl. ha alszom is, „Izráel õrzõje” vigyáz rám, nem
érnek bajok, károk, ha levetem a földi terheket, Jézus öltöztet
mennyei dicsõségébe stb. Mennyivel másképp hangzik így:

„Már nyugosznak a völgyek, az erdõk
s minden földek, már alszik a világ.
De míg eljõ az álom, a szívemet kitárom,
s az Úrhoz küldök hõ imát.
Ó, Nap, hová tûnél el, hová ûzött az éjjel,
mely harcban áll veled?
Te nem ragyogsz az égen, de más napom van nékem:
betölti Jézus szívemet.” (1-2. versszak)

Sántha Károly evangélikus lelkész-költõ munkája szépen adja
vissza az eredeti gondolatokat. Érdemes lenne világi kiadvány-
okban rehabilitálni az éneket. Már csak azért is, mert általában
a fent említett énekeskönyvek ezt veszik alapul.

J. Z.

Antoine de Saint Exupéry imája
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erõt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések mûvé-
szetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében
és forgatagában idõben rögzítsem a számomra fontos felisme-
réseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes idõbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéseket a dolgok fontossági sorrendjé-
nek, elsõrangú vagy csak másodrangú fontosságának megíté-
léséhez!
Erõt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne
csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat,
észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat.
Õrizz meg attól a naiv hittõl, hogy az életben minden simán
kell, hogy menjen! Ajándékozz meg azzal a józan felismerés-
sel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesé-
sek az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növeke-
dünk és érlelõdünk!

Küldd el hozzám a kellõ pillanatban azt, akinek van elegendõ
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! Az igazságot
az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg
nekünk.

Tudom, hogy sok probléma épp úgy oldódik meg, hogy nem
teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!

Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a barátságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és
legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendõ fantáziát ahhoz, hogy a kellõ pillanat-
ban és a megfelelõ helyen szavakkal vagy szavak nélkül egy kis
jóságot közvetíthessek!

Õrizz meg az élet elszalasztásának félelmétõl! Ne azt add ne-
kem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!

Uram, taníts meg a kis lépések mûvészetére!

Ámen.
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10-én, szombaton, 19 órakor

KONYEC
Az utolsó csekk a pohárban

Színes, magyar vígjáték

Kis Emil (Keres Emil) és Felleghy Hé-
di (Földi Teri) szerelme valahol fél év-
századdal ezelõtt kezdõdött, és az el-
telt ötven év épp elég volt arra, hogy ez
a két ember minden pofont megkap-
jon a sorstól. Így hát Emil egy szép na-
pon kisétál a behajtóktól fenyegetett
lakótelepi másfélszobásból a felesége
nélkül, majd bepattan az autójába,
hogy az elsõ útjába kerülõ postafiókot
— szelíden és udvariasan — kirámol-
ja. A következõ benzinkútrablásra
már a vidéki nyomozópáros, a rendõr-
talentum Ági (Schell Judit) és a forró-
fejû Andor (Schmied Zoltán) is felfi-
gyel. Az egyébként együtt élõ rend-
õrök munkáját beárnyékolja az a tény,
hogy Andor egy legénybúcsún intim
közelségbe került egy prostival. Hédi
csatlakozik Emilhez. Végül Emil régi
barátjánál, a kubai emigránsnál
(Djoko Rosic) húzzák meg magukat,
aki belerángatja õket egy 50 milliós
rablásba. A média által Vérdíjas
Nyugdíjasoknak nevezett Emil és Hé-
di körül egyre szorosabbra zárul a
rendõri kordon. Úgy tûnik, nincs me-
nekvés.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!
Hírháló

Precedens értékû ítélet
egy vak kislány ügyében

Precedens értékû ítélet született egy Ba-
ranya megyei faluban élõ vak kislány
ügyében. A Fõvárosi Bíróság hétfõn úgy
határozott: a helyi önkormányzatnak
meg kell teremtenie a hátrányos helyzetû
gyermek integrált oktatásának szakmai
és anyagi feltételeit. A vak kislányt szülei
az otthonukhoz közel esõ általános isko-
lába akarták járatni, de az önkormányzati
társulás fenntartásában mûködõ intéz-
mény elutasította a gyerek beiskolázását.
A szülõk a megyeközpontban voltak
kénytelenek taníttatni a kislányt, de a na-
pi 80 kilométeres utazás az egész családot
megviselte. A szülõk az Egyenlõ Bánás-
mód Hatósághoz fordultak, amely nekik
adott igazat, és arra kötelezte a települési
önkormányzati társulást, hogy legkésõbb
az idei tanév kezdetéig teremtse meg az
integrált oktatás feltételeit. Az önkor-
mányzat megtámadta a hatóság döntését,
a Fõvárosi Bíróság azonban hétfõn jog-
erõsen elutasította a keresetet. Az EBH
határozata alapján tehát az önkormány-
zatoknak meg kell teremteni az integrált
oktatás szakmai és anyagi feltételeit,
azok hiányára nem hivatkozhatnak —
olvasható a hatóság közleményében. To-
vábbi információ: www.uno.hu.

Forrás: Esélyek Háza, 58. hírlevél.

Lecsuknák a gátlástalan
környezetrongálókat

A súlyos környezetrongálást megtorló
minimális büntetõjogi szankciók elfoga-
dására tett javaslatot uniós szinten az Eu-
rópai Bizottság, hogy az elkövetõk ne
úszhassák meg a felelõsségre vonást.

Azért sürgetõ e kérdés, mert a környezet-
rongálási ügyek 71%-ának bizonyítható-
an határon átnyúló vonatkozásai vannak,
és az egyes országok az ilyen bûncselek-
ményekkel szemben éppen azért tehetet-

lenek, mert nincs az összes tagállamra
érvényes, egységes szabályozás.
Belgiumban, Csehországban, Ausztriá-
ban, Finnországban, Szlovéniában, Svéd-
országban, Németországban és Dániá-
ban a legkevésbé elnézõek a törvények a
környezetrongálókkal szemben, míg Ma-
gyarország a büntethetõség szempontjá-
ból a középmezõnyben foglal helyet.
A legsúlyosabb bûncselekmények esetén
legalább 5-10 éves szabadságvesztéssel
sújtanák az elkövetõket, bár ennél szigo-
rúbb szankciók is lehetségesek. A pénz-
bírságok esetében, a cselekmény súlyos-
ságától függõen 300 ezer—1,5 millió
euró büntetés kiszabása lenne kötelezõ.
Az új irányelv értelmében a következõ
környezetrongáló tevékenységek vonná-
nak maguk után büntetõjogi szankciókat:
ionizáló, sugárzó anyagok kibocsátása a
levegõbe, talajba és vizekbe; veszélyes
hulladékok illegális feldolgozása, tárolá-
sa, szállítása, exportja és importja; olyan
üzem illegális mûködtetése, amelyben
veszélyes tevékenység folyik, vagy ahol
veszélyes anyagokat tárolnak és használ-
nak; nukleáris anyagok és más radioaktív
anyagok elõállítása, feldolgozása, tárolá-
sa, használata, szállítása, kivitele és beho-
zatala — amelyek halált vagy sérülést
okoznak, illetve okozhatnak, és jelentõs
károsodást okozhatnak a levegõ, a vizek,
a talaj, a flóra és a fauna minõségében;
védett állat- és növényfajok, és az ezekbõl
készült termékek birtoklása, elfogása,
rongálása, elpusztítása vagy illegális ke-
reskedelmük; jelentõs és illegális károko-
zás egy védett élõhelyben; az ózont csök-
kentõ anyagok kereskedelme és illegális
használata.
Forrás: 6. számú EU-hírlevél.

Válogatta: Hargitai Kiss Virág

A KUGLIZÓ POLSKI
Egy motorost és egy kerékpárost is el-
gázolt egy szabálytalanul kanyarodó
személyautó Sárbogárdon.
Március 6-án, kedden délután, negyed
négy körül Töbörzsökön nem mindenna-
pi baleset történt a Szent István út és a
Katona utca keresztezõdésében. Ez a ke-
resztezõdés amúgy meglehetõsen sok
balesetet okozott már a nem igazán tisz-
tázott forgalmi helyzete miatt.

Egy nõ Polski Fiattal haladt az úton, ami-
kor balra kanyarodása közben nem adta
meg az elsõbbséget egy szembõl érkezõ
motorkerékpárosnak, ezért összeütköz-
tek. A Polski Fiat az ütközést követõen
még tovább sodródott, és elütött egy ke-
rékpárost is. A motoros a balesetben sú-
lyos sérülést szenvedett, míg a biciklis
könnyebb sérülésekkel úszta meg az ese-
tet.

/H/
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Csirkemell
pikáns raguval

Hozzávalók: 2 db csirkemell, 2-3 db pa-
radicsom, 2 db paprika, 30-40 dkg gom-
ba (friss), fél fej fokhagyma, 1 kis pohár
tejföl, 1 nagy fej vöröshagyma, étolaj.

Elkészítés: a csirkemelleket felcsíko-
zom, kis olajban átsütöm, majd félre-
teszem. Ezután kevés olajon az apróra
vágott hagymát kissé átpirítom. A sze-
letekre vágott gombát, a csíkokra vá-
gott paprikát, végül a felszeletelt para-
dicsomot hozzáadom. Forraljuk össze
a ragut, sózzuk, borsozzuk! Végül ad-
juk hozzá a tejfölt és az összetört fok-
hagymát. Mégegyszer forraljuk össze,
hogy az ízek összeérjenek. A húst tet-
szés szerint belekeverhetjük a raguba
vagy tálaláskor a húsra halmozhatjuk
a ragut. Köretként rizs illik hozzá.

Csobádi lángos
Hozzávalók: 1 kg liszt, 6 dl kefir, 1 evõ-
kanál só, 2 tojás, 1 csomag élesztõ, 1 dl
tej, 1 kávéskanál cukor.

Elkészítés: az élesztõt a tejben egy pici
cukorral megkelesztjük. A liszthez
hozzáadjuk a kefirt, a tojásokat, a sót
és a megkelt élesztõt. Ezt jól összeda-
gasztjuk. Hûtõben egy éjszakát pihen-
tetjük. (Hûtõben egy hétig is eláll, de
azonnal is lehet keleszteni.) Vizes kéz-
zel kinyújtogatjuk, és forró olajban
sütjük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Ö R E G E M !
Én õszintén megértelek, ha
a fogadat vicsorítod azokra,
akik dicsérõleg említik elõt-
ted az 1990-es rendszervál-
tozást. Részvéttel és megér-
téssel figyeltelek, amint egy
társaságban, magadra nyu-
godt arcot erõltetve, észre-
vétlenül a szíved táját dör-
zsölted, mikor valaki hõs-
korként említette a szovjet
csapatok kivonulásának és a
többpártrendszer bevezeté-
sének idõszakát. Hiszen te
ott voltál, amikor azok a
pártok létrejöttek, kipirult
arccal tapsoltál a szónokok-
nak, abban a hiszemben,
hogy Magyarországra olyan
kor jött el, amilyet még a
legszebb álmaidban sem
mertél remélni még akár
egy évvel elõbb sem. Nem sejthetted, de
most már tudod, hogy a szónokok jelen-
tõs része az állampárt beépített embere
volt, miközben az állampárt be sem épí-
tett emberei fillérekért a maguk nevére
íratták a közvagyon számottevõ részét.
És aranykor helyett egy sok tekintetben
kiábrándító, mocskos világ jött el. Teg-
nap nekem türelmesen magyaráztad,
hogyha nem következett volna be az
úgynevezett rendszerváltás, akkor most
ugyanaz lenne a miniszterelnök, mint ma,
s ugyanazok lennének vezetõ pozícióban,
akik ma ott vannak.
— Hol itt a változás? — kérdezted dü-
höngve.
Én is ezt kérdezem, és megpróbálok fe-
lelni is rá. Mert van az emberben egy ösz-
tönös igény, hogy értse a helyzetét, legyen
fogalma a világról, amelyben él, külön-
ben az eltévedettség labirintusában kóvá-
lyog.
Jómagam a rendszerváltozást egy nagyon
kézzelfogható, egzakt tényben tudom
megragadni: mégpedig az autóhoz, mint
közlekedési eszközhöz való viszonyom-
ban.
Harminc éves koromig eszem ágában
sem volt, hogy autót szerezzek magam-
nak. Emlékszem olyan idõre, mikor Sár-
bogárdon tudomásom szerint két ember-
nek volt magángépkocsija. Hihetetlen,
mi? Ha belegondolsz, hogy manapság bi-
zonyos napszakokban szinte lehetetlen
parkolóhelyet találni a városközpontban,
elgondolkodhatsz a dolgon. Ugyanis ak-
kor ez volt az emberek anyagi helyzeté-
nek a jellemzõje. A párt, a közigazgatás,
egyes vállalatok birtokoltak gépkocsit, a
magánembereknek pénzük sem volt rá,
engedélyük sem. Aztán milyen nagy ese-
mény volt, mikor egy idõsebb kollégám
autót vásárolt a 70-es évek végén! Közbe-
széd tárgya lett, megbámulták az utcán.
Bennem volt egy ösztönös tiltakozás a

benzinszagú világ ellen, sznobizmusnak
éreztem, hogy valaki azért hajt, hogy
keserves gürcölés árán egy négykerekûre
tegyen szert. Tanúk elõtt kijelentettem,
hogy én ugyan nem veszek.
A 80-as években más világ következett.
Nõttek a gyerekek, nem akartam meg-
fosztani õket olyan lehetõségektõl, ami-
lyenek más gyerekeknek megadattak.
Kuporgattam, befizettem egy Skodára.
Az ár felét le kellett szurkolni, hogy egy év
múlva, ha a másik felét is összeszedtem,
átvehessem a technika eme csodáját. Bu-
dapesten, egy Isten háta mögötti irodá-
ban vették át tõlem a végsõ összeget, de a
kocsiért Gyõrbe kellett menni!
Ez a jármû mai szemmel nézve érdekes
alkotmány volt. Ha nem volt kedve rá,
nem indult. Évente Fehérvárra kellett
vinni, hogy valami csodaszerrel megelõz-
zék a fenéklemez rozsdásodását. Nyaran-
ként egy hosszabb úton felforrt a hûtõvi-
ze, legtöbbször a csúcsforgalom kellõs
közepén. Télen viszont csõdöt mondott a
fûtés. Az autósztrádán ugyancsak erõl-
ködnie kellett, hogy más kocsik el ne so-
dorják a nehézkessége miatt. A rendszer-
változás nyomorában el is kellett adni,
hogy legyen pénzünk kenyérre.
Na, elértünk a rendszerváltáshoz.
Pár évvel ezelõtt, egy nyári napon, busz-
szal átruccantam Sárszentmiklósra, a tás-
kámból elõvettem egy nyaláb pénzt, s né-
mi papírmunka után a saját gépkocsimon
jöttem haza.
Ez a jármû ékesebben szól a rendszervál-
tásról, mint ötven újságcikk. Rendesen
gyújt, szalad, fût, fordul, sztrádán nem je-
lent neki gondot a 120 kilométeres sebes-
ség. Mert õ egy új világ produktuma.
Az viszont biztos, hogyha megkérdez-
nénk egy hajléktalant a Nyugati pályaud-
varnál, neki más volna a véleménye…

(L. A.)

Német import
HASZNÁLTCIPÕK

KIÁRUSÍTÁSA!
Nõi, férfi, gyerekcipõk, szandálok

–50%-os áron!
2007. március 12-én,

április 16-án, május 14-én,
június 11-én,

9-12 óráig Sárbogárdon,
a mûvelõdési házban!
Szeretettel várunk mindenkit!
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Rejtvény

Pótold a hiányzó betûket!

h.g.d.; s.r.mp.; .s.rny.;
b.b.k.cs.; v.sk.p.; t.r.lk.z.;

Beküldési határidõ:
2007. március 13.

AZ OKOS LEÁNY
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon
is túl, volt egyszer egy okos leány. De ez
olyan okos volt, hogy az okosságának a
híre még a királyhoz is eljutott. A király-
nak annyit beszéltek a fülébe a leányról,
hogy befogatott a hintóba, a leányért kül-
dött, s elhozatta az udvarába.
Felviszik a leányt a palotába, ott a király
fogadja, s mondja neki:
— No, te leány, hallottam a hírét a nagy
eszednek, hát, ha olyan nagy az eszed, van
nekem a padláson százesztendõs fona-
lam, fonj nekem abból aranyfonalat!
Felelte a leány: — Felséges királyom, életem-halálom

kezébe ajánlom, van az édesapámnak
százesztendõs sövénykerítése, csináltas-
son nekem abból orsót, s akkor én is meg-
fonom az aranyfonalat.
Tetszett a királynak ez a felelet, s mind-
járt más kérdést gondolt ki.
— Hát jól van, leányom, az elsõ kérdé-
semre jól megfeleltél, mondok mást. Van
nekem a padláson száz lyukas korsóm,
foltozd meg azokat!
— Én jó szívvel — mondja a leány —‚
csak elébb felséged fordíttassa ki a korsó-
kat, mert azt tudja bizonyosan, hogy sem-
mit sem szoktak a színérõl foltozni, ha-
nem a visszájáról.
Mondja a király:
— Okos volt a második felelet is. Még
adok neked egy kérdést, s ha arra is meg-
felelsz, itt a kezem, feleségül veszlek.
— Csak mondja, felséges királyom.
— Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is,
legyen is, meg ne is.
Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal ki-
fordul az ajtón, megy a konyhába, ott a
szakácsnétól kér két szitát. Aztán megy
az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg
galamb, megfogott egyet, a két szita közé
tette, s úgy ment fel a király színe elé.
— Itt van, felséges királyom.
Fogja a király a két szitát, hogy nézze
meg, mi van benne. Abban a pillanatban
a galamb kirepült.
— Na, lássa, felséges királyom, hoztam is,
nem is, volt is, nem is. De már erre olyan
erõsen megtetszett a királynak a leány,
hogy egyszeriben hivatta az udvari pap-
ját, összeesküdött a leánnyal. Elõ a cigá-
nyokat, lett nagy lakodalom, eltartott egy
hétig, talán kettõig is.
Én is ott voltam, egy jót táncoltam. Aki
nem hiszi, járjon utána.

Heti idõjárás

Pénteken és szombaton még sok lesz
felettünk a felhõ, nyugaton többfelé,
másutt szórványosan esõvel, zápor-
esõvel. Vasárnaptól egyre többet süt
majd a nap, és már csak egy-két helyen
lehetnek jelentéktelen záporok. A hét
legvégétõl megjelenhetnek az éjszakai
fagyok. A reggeli hõmérséklet -1—5, a
nappali 9—15 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
Tapsi Hapsi, Sün Sámuel, Misi Mó-
kus, Mici Mackó,

Helyes megfejtést küldött be: Jákob
Mária, Sárbogárd; Sinka Gréta Csil-
la, Sárbogárd; Barabás Anita, Kislók;
Barabás Tamás, Kislók; Bereczk Dá-
vid, Sárbogárd; Koska Alexandra,
Sárbogárd, Horgosi Dóra, Nagylók.

Szerencsés megfejtõnk:

BARABÁS ANITA
Kislók.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

TUDOD-E?

A LEGHARCIASABB

A legharciasabb állat a hörcsög: ha el-
lenség közelít felé, fogait csattogtatja,
hangosan liheg, pofazacskóit félelme-
tesen felfújja, hátsó lábaira emelke-
dik, ellensége irányába, a magasba ug-
rik. „Imponáló magatartásával” gyak-
ran úgy megrémíti ellenfelét, hogy az
hanyatt-homlok elmenekül. Ha táma-
dójának mégsem száll inába a bátorsá-
ga, a hörcsög utolsó erejéig harcol. Né-
ha még a tarlón békésen baktató em-
bert is megtámadja, ruhájába csim-
paszkodik, és csak úgy lehet megsza-
badulni tõle, ha az ember agyonveri.

A LEGFÜRGÉBB

A legfürgébb állatok egyike a mókus.
Egész nap ugrál, tesz-vesz, sürög-fo-
rog, és még télen is csak a kemény hó-
viharok idejére vonul nyugalomba. Ha
a vihar elvonult, újra ott tornászik vi-
dáman az ágakon.

A LEGLUSTÁBB

A leglustább állat viszont a lajhár:
hosszú karmú, izmos lábaival átöleli a
trópusi õserdõ fáinak ágait, és egész
nap háttal lefelé csüng. Nagy lomhán
tolja magát ágról ágra, s míg a fát telje-
sen le nem legelte, nem is száll le róla;
csak ha nem talál rajta több élelmet,
szánja rá magát, hogy odébb vonuljon.
Ilyenkor szinte bosszantó lassúsággal
kecmereg lefelé. Olyan keveset mo-
zog, hogy hasán gyakran moszatok
telepednek meg, s ettõl az állat zöldes
színû lesz.
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Március 10., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Pufóka
8.15 Az én kis állatkertem 8.25 Momentán 9.00 Iskolatársak 9.55 TS-Moto GP
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 Autóvízió 14.55 TS-Labdarúgó
16.00 FTC Budapest Bank-Dunaferr NK 18.00 Testi mesék 18.58 Föld Tv 19.00
Híradó 19.30 Luxor-show 19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.10 Sziki szökevény 21.40
Dob+basszus 22.10 Nagyítás 0.02 Hírek 0.08 Sporthírek 0.15 A dzsessz
születésétõl napjainkig 1.05 Moto GP
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 12.45 Így készült 13.10 Tuti gimi 14.00 Rend-
õr-akadémia 14.55 L. A. Heat—Halálos páros 15.45 Harmadik mûszak 16.40
Vadnyugati galiba 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Édes Hatos 21.20 A
replikáns 23.10 RTL-boxklub 0.05 Így készült 0.35 Véres Valentin 2.15 X-csapat
2.55 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 2. 23.15 Rettegés 1.15 10-08 Veszélyes õrjárat 2.10 Chris Isaak-show
3.00 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 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 12.00 Krónika 12.30 Éléskamra 13.04 Új
Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese
19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Fõnyeremény, avagy
Prah-Spíró György hangjátéka 21.41 Danzi: F-dúr fagottverseny 22.00 Krónika
22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, kenó 23.04 Azok a rádiós évek 0.10 Éjszaka

Március 11., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori
8.55 Fõtér — Makó 9.50 „Így szól az Úr!” 10.00 Örömhír 10.25 Baptista ifjúsági
mûsor 10.35 Mai hitvallások 11.00 Egyházi honlapok 11.30 Segélykoncert Kár-
pátalján 12.00 Hírek 12.10 Nótaszó 12.40 Univer KSE—Atomerõmû SE 14.55
Sport7 15.40 Magyar elsõk 16.00 Az utókor ítélete 16.25 Feszti körkép 16.55 Ab-
szolút 17.25 Vevõszolgálat 17.55 BBC-exkluzív 18.55 Föld tv 19.00 Híradó 19.25
Krém 20.25 A szólás szabadsága 21.35 Moszkva Tér 23.05 Hírek 0.10 Sporthírek
23.15 TS—Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.30 Receptklub 9.45
Havazin 10.20 Játék 11.15 Cadillac Drive 12.00 Híradó 12.15 Hegyi mentõk 13.15
Vadnyugati fejvadász 14.10 Egy rém rendes család 14.40 Seven Days — Az idõ-
kapu 15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Döglött akták 17.30 Titkos küldetés 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Csúcsformában 2. 21.55 Heti hetes 23.05 Ausch-
witz 0.10 Halálraj 1.50 Portré 2.15 X-csapat
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 — A múmia visszatér 22.40 Muriel esküvõje 0.50 Képírók
2.50 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 Római katolikus szentmise közvetítés 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda
14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Bat-
thyány, az örökmécses 16.33 Zene 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvi-
lág 19.30 Esti mese 19.40 Szerdahelyi János nótáiból 20.04 Mi a titka? 21.05 Mo-
zart: Titus kegyelme 21.12 Közvetítés a Jókai Színházból 22.00 Krónika 23.15
Orosz muzsika 0.10 Éjszaka

Március 12., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A szólás
szabadsága 10.00 Szívtipró 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 12.55 Domovina 13.25 Ez az Õ napja 13.30 Munka-Társ 14.00 Vevõ-szol-
gálat 14.30 BBC-exkluzív 15.30 Kodály 125 15.40 Nótaszó 16.10 Ez az Õ napja
16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.00
Quinn doktornõ, a varázsló 17.50 Jog-alap 17.55 Bûvölet 18.58 Föld tv 19.00 Hír-
adó 19.40 A tv ügyvédje 20.40 Kékfény 21.33 Ez az Õ napja 21.40 Titkos szolgá-
lat—MI-5 22.30 Hétfõ este 23.10 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50
Könyveskép 0.20 Alibitest 2.10 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
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 13 kísértet 22.45 Az utolsó esély 1.00 Reflektor 1.15
Bundesliga 2.20 ITTHON 2.35 AutóMánia 3.00 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 Mozidélután 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 Mi kérünk
elnézést! 23.00 TotalCar 24.00 Dolce Vita 0.30 Tények este 1.00 Csillagkapu 1.50
A gyilkos bálna 3.25 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 Szegény Dzsoni és
Árnika—Lázár Ervin mesejátéka folytatásokban 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.00 Krónika 14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Örkény
István: Egyperces novellák 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Króni-
ka 22.30 Pályám emlékezete 23.00 Hírek, kenó 23.04 Lemezmúzeum 0.10
Éjszaka

Március 13., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Ez az Õ
napja 9.03 Fõtér 9.50 Kodály 125 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 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 Csináljuk a fesztivált! 16.10 Ez az Õ napja 16.15 Múltidézõ Vitrayval
16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.45 Tv-taxi 17.00 Quinn doktornõ 17.45
Jog-alap 17.55 Bûvölet 18.58 Föld tv 19.00 Híradó 19.40 Önök kérték! 19.55 Élet-
képek 20.40 Kedd 21 21.33 Ez az Õ napja 21.40 Titkosszolgálat 22.30 Kedd este
23.10 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Határtalan emberek, határta-
lan történetek 0.15 Az ígéret 1.50 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
13.55 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 Vészhelyzet 22.05 A Grace Klinika 23.00 XXI. század, a
legendák velünk élnek 23.35 Az elnök emberei 0.30 Reflektor 0.45 Igaz történetek
2.20 X-csapat 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.25 Észbontó 13.25 Mozidélután 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 Ne szólj szám! 23.20 Té-
nyek este 23.55 Alexandra-pódium 0.25 Pacific Palisades 1.15 Magyar film 2.45
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 11.33 Szegény
Dzsoni és Árnika 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 20.37 Örkény István: Egyperces novellák
21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és ope-
rettekbõl 0.10 Éjszaka

Március 14., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Ez az Õ
napja 9.03 A tv ügyvédje 9.50 Kodály 125 10.00 Mit fõzzünk ma? 10.10 Szívtipró
gimi 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthí-
rek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 12.55 Ecranul nostru 13.25 Babatévé 13.50
Netkori 14.45 Kormányváró 15.10 Feszti körkép 15.40 Fogadóóra 16.10 Ez az Õ
napja 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 18.58 Földt 19.00 Híradó
19.40 Szempont 20.40 A közvetítõ 22.20 Ez az Õ napja 22.30 Szerda este 23.05
Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Hosszú út az éjszakába 2.40 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
13.55 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 CSI — Miami helyszínelõk 22.05 Dr. Csont 23.00 Alias
23.55 Reflektor 0.10 Kingdom Hospital — A félelem kórháza 1.10 Néma rettegés
2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Tájvadász 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.15 Szóda 10.25 Teleshop
11.45 Alfred Hitchcock bemutatja 12.45 Észbontó 13.45 Mozidélután 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
22.00 Egy rém rendes család Budapesten 22.35 4400 23.35 A mélység fantomja
0.35 Tények este 1.05 Stephen King 2.50 Hack—mindörökké zsaru
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 Beszélni
nehéz! 11.33 Szegény Dzsoni és Árnika 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
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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 Örkény István: Egyperces novellák
21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó
23.04 Nagymesterek—világhírû elõadómûvészek 0.10 Éjszaka

Március 15., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.23 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Március
15. 9.30 Fa leszek, ha fának vagy virága 10.00 Ez az Õ napja 10.10 1000-szer Júlia
10.55 Március 15. 12.00 Hírek 12.05 Szerkesztõ Úr! 13.00 Március 15. 14.00 Ez
az Õ napja 14.10 Halhatatlanok Társulata 15.05 Rodolfó 15.35 Szalmabábuk láza-
dása 17.05 A Pál utcai fiúk 18.58 Föld tv 19.00 Híradó 19.30 Múlt-kor 20.00 Már-
cius 15. 21.05 Fekete gyémántok 23.50 Hírek 23.55 Ez az Õ napja 24.00 Március
15.
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Szívvel-lélekkel 6.10 Yugooh 6.30 Kölyökklub
8.45 Disney-rajzfilmsorozat 9.15 Receptklub 9.30 Pindur kandúrok 10.50 Monte
Christo grófja—Az árulás 12.45 Vad vizek 14.25 Az ûridomár 16.20 Felszarvazták
õfelségét! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Le a fejjel! 21.20 Mindenütt nõ 23.30
Álom Afrikáról 1.40 Infománia 2.10 X-csapat 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 TV2 matiné 7.05 A Jetson család 8.35 Bonbon, a kutya 10.30
Julie—Maupin lovagja 14.25 Ebadta delfin 16.25 Az Ezüst-tó kincse 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.30 Aviátor 22.55 Szirmok, virágok, koszorúk 1.00 Szenvedé-
lyek viharában 3.20 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 az ünnepen 12.00 Krónika
12.30 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Zene 13.30 A római katolikus egy-
ház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Márciusi zarándoklások 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról jövök 17.05 Villanófényben 18.00 Krónika 18.30 Háromféle
március 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Esti mese 19.59 Díszünnep-
ség az 1848-49-es szabadságharc emlékére 21.30 Zene 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Zene 23.00 Hírek, kenó 23.04 A mikrofonnál: Kodály Zoltán
23.32 Kamarazene 0.10 Éjszaka

Március 16., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 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 Sors-
társak 12.55 Sírjaik hol domborulnak? 13.30 Delta 14.00 Körzeti magazin 14.50
Kodály 125 15.00 Ablak 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti hír-
adók 16.45 Tv-taxi 17.05 Ablak 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld tv 19.00
Híradó 19.40 Gõg 20.35 Csináljuk a fesztivált! 21.35 Gondolj apádra! 22.30 Kul-
túrház 23.00 Hírek 23.05 Sporthírek 23.15 Végzetes szerelmek 0.45 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugiooh 6.20 Kölyökklub 8.35 Disney-rajz-
filmsorozat 9.00 Receptklub 9.20 Irány a nagyi! 11.00 Monte Christo grófja—A
bosszú 12.45 Az árnyék 14.45 Bérgyilkos a szomszédom 16.45 Aranyesõ Y utcá-
ban 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Scooby-Doo-A nagy csapat 21.15
Terminátor 3. 23.15 Sportháború 1.00 MeneTrend 1.25 X-csapat 2.50 Fókusz
3.15 Egy rém rendes család
TV2: 6.10 A Vándorló palota 8.20 Dominó, a csodadelfin 10.10 Hajrá, csajok!
12.00 Oltári nõ 14.15 Flintstones 2.—Viva Rock Vegas 16.00 James Bond: A vi-
lág nem elég 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Vad galamb 21.00 Sztárok a jégen
23.35 Esthajnal-Csillag 2.05 Örökké 4.10 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 Kard és kereszt — különkiadás 10.00 Kró-
nika 10.04 Lobogónk, Petõfi! 11.04 Cigányfélóra 11.33 Petõfi Sándor: Szilaj Pista
12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.03 A Szabó család
13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rá-
dióélet 16.00 Krónika 16.04 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 18.00
Krónika 18.30 Széchenyi naplójából 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Petõfi Sándor: A táblabíró 21.05 Beszélni ne-
héz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában
0.10 Éjszaka

KÖNYVAJÁNLÓ

Fazekas Imre Pál dunaújvárosi író-költõ két kötetét
ajánljuk figyelmükbe: A Tér Látlelet valamint az Édesem
és globálhazám címû vers- és prózagyûjteményét.
A termékeny alkotó mindegyik kötetének hátulján a kö-
vetkezõ szavakkal dedikálja könyvét:
„E válogatás szándékom szerint arra invitál, hogy természeti
környezetünkben, a Földön keressük együtt az egymás kö-
zötti igazság legszabadabb útját. Rátalálunk elõbb-utóbb.”
Írásainak, költeményeinek középpontjában a szerelem és
az aktuális társadalmi kérdések állnak. „Emberi sorsok,
érzelmek belsõ mélységeibe vezetõ versekkel találkozik, aki
végigolvasva, végiggondolva adja át magát az értelmezés
hatását kiváltó örömnek. Ha csak egyetlen egyszer is sikerült
a tudat leli létre rezdülését átélnie, akkor már nem volt
hiábavaló az értelem hite az élet szépségében, abban az
egyetlen versben, az érzelem forrásmutató hatásában. Mert a
vers maga az élet kvintesszenciája.”
A Duna-Print Nyomda gondozásában megjelent kötetek
tipográfiai szerkesztése egy nagylóki pedagógus, Tauz
Józsefné keze munkája.
A két könyv megtalálható a Bogárd és Vidéke szerkesztõ-
ségben is.
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabad-felhasználású
hitelek, hitelkiváltással, ajándék értékbecsléssel. 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 határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, 06 (20)
924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70) 369
0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
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 tûzi-
fa kugliban 2.000 Ft/q, akác tûzifa aprítva 2.100 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ
péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ban. Fûrész József, tel.: 06 (25) 461 303, 06 (30) 290
3744.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557 6509.
(0214550)

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

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

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

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

1,6 ha szántóföld eladó Alapon. Érdeklõdni: 06 (25)
220 005-ös telefonszámon. (0214468)

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 központjá-
ban eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 534 8326. (0214499)

Arabella cipõboltban minden cipõ 40%-kal olcsób-
ban kapható.
Könyvelés, bérszámfejtés, adóbevallások készíté-
se. 06 (25) 462 688, 06 (20) 488 7560, 06 (70) 369
4638. (0921335)

Méheket, méhészeti eszközöket, kaptárakat ve-
szek. Tel.: 06 (30) 328 9267.
Sárbogárd központjában erõsen tatarozásra szoruló
kisház eladó. Érd.: 06 (30) 9594 784, napközben Sár-
bogárd, 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 paraszt-
ház 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 szoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó. Tel.:
06 (25) 470 699.
Sárszentmiklóson családi ház eladó; 06 (30) 224
2825. (0214413)

Sárbogárd központjában kétszintes családi ház el-
adó; 06 (30) 970 7349. (0214412)

Felújított parasztház eladó Miklóson, a Deák F. ut-
cában. Tel.: 06 (70) 947 0447.
Árpád-lakótelepen lakás eladó; 06 (20) 9164 933.
(0214409)

Németh Lajos köz 11/B-ben házhely eladó; 06 (20)
577 8760. (0921349)

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

Alapon, a Fõ utcán háromszobás, gázkonvektoros
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 zöld-
kártyával. 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 válla-
lom; 06 (30) 316 3162. (0214434)

Az abai szeszfõzde rövid határidõvel pálinkafõzést
vállal; 06 (30) 9275 627. (0414552)

Németjuhász kiskutyák, törzskönyv nélkül eladók;
06 (20) 323 5941. (0214148)

Kiadó az Árpád-lakótelepen másfélszobás lakás. 30
ezer Ft+rezsi; 06 (70) 330 7255. (0214147)

Kislókon kétszobás, családi ház eladó; 06 (20) 465
0945. (0214146)

Sütni való csirke kapható. Tinódi u. 52.; 06 (25) 460
738. (0414596)

Hordozható cserépkályha eladó; 06 (30) 482 2544.
(0414591)

Diszkréten, gyorsan. Hitelek: adósságrendezõ, jel-
zálog, személyi kölcsön, lízing. 12 bank ajánlata Ön-
nek! 06 (20) 5813 652. (0414590)

5.1-es hangfalszett számítógéphez és
DVD-lejátszóhoz eladó; 06 (30) 856 4464. (0414588)

Gyümölcsfa-akció a Krisztina dísznövénynél! Ár-
pád u. 65/a; 06 (30) 429 3403. (0414588)

Sárbogárd központjában építési telek eladó; 06 (30)
225 2067. (0414587)

Kiadó 20 m2-es üzlet, illetve irodahelyiség az üzlet-
központban, a 63-as fõút mellett. Érd.: 06 (70) 332
1393. (0414592)

Mérlegképes könyvelõt alkalmaznék fõállásban.
Tel.: 06 (30) 9793 744. (0414584)

Kismamaruhák 30%-os árengedménnyel kaphatók
a Baby Mami üzletben. (0414581)

Vörös tojótyúkvásár! 350 Ft/db, Bondor János, Sár-
bogárd, Tinódi u. 202.; 06 (25) 462 189; Bondor
Istvánné, Sáregres, Zrínyi u. 32. Rendelés március
31-ig, várható szállítás április vége. (0414579)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó; 06
(20) 211 6301. (0414577)

Árpád-lakótelepen kétszobás lakás kiadó; 06 (30)
685 3770. (0414576)

1990-es évjáratú Ford Orion, 1.8-as diesel, friss mû-
szakival eladó. Tel.: 06 (20) 435 9163. (0414570)

40x40-es bontott síkpala eladó. Érdeklõdni: 06 (70)
319 0922. (0414568)

Hûtõkocsi bérlése rendezvényekre! Rendezvények-
re, esküvõkre hûtõkocsi bérelhetõ. Áraink kedvezõ-
ek! Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklõ-
dését hívja a következõ számot: 06 (30) 405 8446.
Rendelkezzen velünk, készséggel állunk szolgálatá-
ra! (0414566)

Mozgófagylalt árusításra munkatársakat keresünk.
Elõny: B kategóriás jogosítvány. Tel.: 06 (30) 408
1550. (0414564)

Részletre romos házat vásárolnánk; 06 (20) 222
8622. (0414562)

Salamon utcában háromszobás, családi ház sürgõ-
sen eladó. Irányár: 7 millió Ft; 06 (70) 223 6691.
(0414599)

Fa villanyoszlopokat 30-40 db-ot és hullámpalát
100-150 db-ot vásárolnék. Tel.: 06 (20) 381 1720.
(0414596)

Kukoricát, árpát vásárolnék kis- és nagytételben.
Tel.: 06 (20) 381 1720. (0414596)

Adóbevallások készítését vállalom; 06 (30) 740
7098. (0414593)

Pelikán sörözõ olcsón kiadó; 06 (30) 2665 234.
(0414606)

Másodállást ajánlok! Elõnyugdíjast, leszázalékolt
nyugdíjast alkalmaznék férfi fizikai munkában, 7 hó-
napon át õszig. Tel.: 06 (20) 9177 980. (0414605)

Kiadó 2,8 ha szántó; 06 (20) 357 5460.
Eladó 10 m-es fóliaváz (7 db); 06 (30) 318 6144.
Térkövezést vállalunk. Érd.: 06 (20) 218 0065.
(0214143)

Skoda Favorit 1991-es friss mûszakival, Mazda 323
Sedan 1985-ös, 1 év mûszakival, kitûnõ állapotban
eladó. Érd.: 06 (20) 218 0065. (0214144)

Árpád-lakótelepen 3 szobás, földszinti lakás, máju-
si költözéssel eladó vagy kiadó üzlethelyiségnek
vagy irodának is alkalmas; 06 (20) 474 5530. (0214142)

Sárbogárdon, Erkel F. utcában 3 szobás, családi ház
eladó 600 négyszögölön. Érd.: 06 (20) 217 2927, 06
(30) 936 7311. (0214141)

Olcsó rezsijû, egyszobás lakás hosszú távra kiadó;
06 (70) 773 6158. (0214417)

Húsgalambok eladók. Sárbogárd, Kovács köz 1.
(0214138)

Sárszentmiklóson 800 m2-es építési telek eladó; 06
(20) 9723 808. (0214126)

Könyvelek! Ön vállalkozásában megszokta, hogy
megbízható, pontos, és megfontolt? Én is, így veze-
tem a sajátom! Érdekeink közösek! Forduljon hoz-
zám bizalommal, 13 év tapasztalata velem ezt mon-
datja. Hívjon most! Egyszeri, ingyenes tanácsadást
biztosítok! Tel.: 06 (20) 468 0478.

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

HORGÁSZSZIGET-TÓ
SÁRBOGÁRD—NAGYHÖRCSÖKÖN

ÚJRA ÜZEMEL MÁRCIUS 10-TÕL. (0214440)

DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKTATÓ NAPOT
SZERVEZÜNK A BB SZÉPSÉGHÁZBAN

(az SZTK-val szemben)
MÁRCIUS 23-ÁN.

Bejössz hozzánk mint dohányzó,
távozáskor majd elmondhatod,

hogy nem dohányzom.
Tel.: 06 (30) 902 9835. (414600)

HÚSVÉTI
AKCIÓS VÁSÁR!

SZÕNYEGPADLÓK * PVC-PADLÓK
* TAPÉTÁK * EGYES SZEGETT SZÕNYEGEK

5-10-15%-os
ENGEDMÉNNYEL KAPHATÓK

A SÁRBOGÁRDI SZÕNYEGÜZLETBEN,
A GRÉTA BÚTOR UDVARÁBAN.

Cím: Sárbogárd, Tompa u. 25.
Nyitva: H-P.: 8-12, 13-17-ig, Szo.: 8-12-ig
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AKCIÓSAKCIÓS
BÚTORVÁSÁR!BÚTORVÁSÁR!

50-70%-OS50-70%-OS
KEDVEZMÉNNYELKEDVEZMÉNNYEL

* sarokülõgarnitúrák, ágyazható és
fix változatban;

* 3+2+1-es, 3+1+1-es
fix ülõgarnitúrák, kanapék,

* fotelok, étkezõgarnitúrák, asztalok, székek.
* Továbbá nagyker áron kaphatók francia-

ágyak, 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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Nyílt
tér

Kérdezték

Ügyeletben kell vizitdíjat fizetni?
Egyik olvasónk kérdezte, hogy ha sürgõs-
séggel ügyeletet hívnak kell-e vizitdíjat fizet-
ni és kinek?

Érdeklõdésemre dr. Farkas János házior-
vos elmondta, hogy a vizitdíjjal kapcsolat-
ban egyelõre még valóban vannak vita-
tott dolgok. Egy biztos, életmentõ esetet
kivéve mindenkinek — akár házhoz hívja
az ügyeletet, akár bemegy az orvosi ügye-
letre — esetenként 1.000 Ft vizitdíjat kell
fizetnie. Errõl az összegrõl az orvosnak
nyugtát kell adnia. A vizitdíj fizetésének

kötelezettsége alól nem mentesít a cu-
korbetegség sem. Amennyiben 18 éven
aluli gyerekhez hívnak orvost, akkor nem
kell vizitdíjat fizetni bármilyen jelenték-
telen esetrõl van szó. Ebben a kérdésben
egyelõre még viták vannak szakmai kö-
rökben, hiszen sokszor egy nagyra nõtt
pattanással is beviszik a gyereket az ügye-
letre, és ezzel fölöslegesen terhelik az
orvosokat. Sajnos ezzel a lehetõséggel
sokan eddig is és ezután is visszaélnek.

Hargitai Lajos

Kilenc alapszabály képviselõknek
1. Sose higgy magadnak, mert lelkiismeret-furdalásod lesz.

2. Csak olyat ígérj, amit utólag cáfolni tudsz.

3. Ha bonyolult kérdéssel találkozol, állj hozzá korruptan.

4. A gyerekek és a nyugdíjasok simogatása ingyen van, de csak tanúk jelenlétében
csináld. Az még a választásokon jól jöhet neked.

5. Mindegy, melyik párt tagja vagy, ha át is ülsz egy másikba, ugyanaz marad a mun-
kahelyed.

6. Ha tévéközvetítés van, vegyél feltûnõ nyakkendõt, hogy felismerjenek a válasz-
tókörzetedben.

7. Ha nem mutat a kamera, kiabálj be valami csúnya szót, hogy megmutassanak.

8. Csak olyan témához szólj hozzá, ami nem igényel szakértelmet, viszont lehet
benne személyeskedni.

9. Tisztességesnek lehetõleg csak látszani kell. Négy év alatt valahogy a családról és
a rokonaidról is gondoskodni kell.

Gyógyítani akarok vizitdíj nélkül!
A magyar rendelõintézetek egy részében
máris visszaesett a forgalom a vizitdíj be-
vezetése óta, a fizetésképtelen betegek
már nem jönnek, aki pedig belenyugvás-
sal fizeti a számára most még csekély 300
forintot, az néma hozzájárulását adja az
egészségügyi rendszer üzleti, profitorien-
tált átalakításához — írja dr. Nagy Attila
debreceni orvos, aki nem szed vizitdíjat
pácienseitõl.
Dr. Nagy Attila szerint csak a háziorvos-
ok bevétele függ a vizitdíj beszedésétõl,
hiszen állami támogatásukat már január-
ban csökkentették, mintegy kényszerítve
õket, hogy a vizitdíjból pótolják a csök-
kentett összeget. A kényszer alapja a
mûködésképtelenséggel való fenyegetés.
A rendelõintézeti orvosok fizetése nem
függ a vizitdíjtól, és ha a rendelõintézetek
vezetõi együttesen tiltakoznának a vizit-
díj ellen, a rendszer megbukna — írja
Nagy Attila.
A kórházi orvosok fizetése sem függ a vi-
zitdíjtól. A debreceni orvos különösen er-
kölcstelennek tartja a kórházi számlák

benyújtását a beteg távozásakor. A
többezres kórházi számlák fizetésének
megtagadására a legegyszerûbb indok-
nak azt tartja, ha az aláíró ráírja a papírra:
„Jelenleg nem tudok fizetni”.
Dr. Nagy Attila alkotmányellenesnek
tartja a vizitdíjat, és úgy véli, hogy a bete-
gek és az orvostársadalom együttmûkö-
désével jóval az elõtt meg lehet buktatni
Molnár Lajos intézkedését, mielõtt azt
jogi úton opponálnák, hiszen az eljárás
köztudottan idõigényes.
Dr. Nagy Attila a rendszer legfõbb téve-
désének azt tartja, hogy nincs olyan or-
vos, aki a vizitdíj beszedésének üzleti ol-
dalát támogatná, tehát azt keresné, ho-
gyan tud magasabb díjat kifacsarni a be-
tegbõl. Ellenkezõleg: a beteggel együtt
keresi annak lehetõségét, hogy az ellátást
díjmentes pl. sürgõsségi alapra helyezze.
Kiadta a Magyar Szociális Fórum Szociá-
lis Kerekasztala, dr. Nagy Attila írása
alapján.
06 (70) 252 2831 dr. Nagy Attila; 06 (30)
592 7371 Simó Endre.

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Örökre elmentél
Szereteted szívünkben örökké él…”

Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szeretették, hogy

GARBACZ ISTVÁN
életének 53. évében,
váratlanul elhunyt.

Temetése 2007. március 10-én,
szombaton, 14 órakor lesz

a sáregresi református temetõben.

Gyászoló család

„Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

LUKÁCS GYÖRGY
Sárbogárd, Barátság u. 6/3.

szám alatti lakos

2007. március 4-én,
súlyos betegségben elhunyt.

Végakarata szerint szûk családi
körben, szülõhelyén, Békéscsabán

helyezzük örök nyugalomra.

A gyászoló család

KÖSZÖNET
Az Aprajafalva Óvoda szülõi munka-
közössége és vezetése nevében köszö-
netet mondok mindenkinek, aki vala-
milyen formában támogatta óvodán-
kat (tombola, pártolójegy 13.400 Ft-
ért, sütemény, ingyenes újsághirde-
tés).
Szeretnénk megköszönni a vacsorán
résztvevõ vendégeknek, hogy tombo-
lajegy vásárlásukkal 110.000 Ft bevé-
telhez juttatták a gyermekeket.
A bál bevétele 132.100 Ft lett. Ezt a
pénzt óvodai kirándulásra fogjuk fel-
használni.

Tóth Józsefné intézményegység vezetõ


