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Betörtek az óvodába
Csõrike szomorú. Ott
aludt a csoportszoba
sarkában az ablak alatt.
Egyszer csak úgy éjfél-
tájban arra riadt, hogy
egy virágcserép pottyant
a fejére, és ettõl lapo-
sabb lett a megszokott-
nál. Hogy rápottyannak,
azon nem csodálkozott,
hiszen az óvodások
gyakran gyúrják, dögö-
nyözik, ráfeküsznek,
mert Csõrike nagyon jó
puha, szeretik a gyere-
kek. De most nem gye-
rek pottyant rá, hanem
egy virágcserép! Aztán
egy durva kéz betaszí-
totta az ablakot, és egye-
nesen Csõrike orrára
ugrott a sáros cipõjével.
Csõrike számára ez is szokatlan volt, hiszen az óvodában
nem lehet sáros cipõvel bemenni a csoportszobába, csak
tutyiban.
Azt is látta Csõrike, hogy sötét alakok odamentek a szek-
rényhez, átkutatták azt, és elvitték az óvodások megtakarí-
tott pénzét, a magnetofont, amin sok szép dalt hallgatott
Csõrike és a gyerekek. És amilyen buták voltak ezek a rossz
emberek, kidobálták az asztalterítõket is a sárba, nem tud-
ni, hogy miért.
Biztosan nagyon bánatosak voltak azért, mert rossz embe-
rek be akarják zárni az óvodát, és most be szeretnék bizo-
nyítani, hogy õk is tudnak ám rosszak lenni, nem csak a
nagy komoly polililitilikusok.

Rendõrségi hír:
Hétfõrõl keddre virradóra ismeretlen tettesek ablakbe-
mászás módszerével betörtek a Hõsök terén lévõ óvodába.
Ott az egyik csoportszobában kutatást végeztek, majd a
megtalált csoportpénzzel és egy magnetofonnal az abla-
kon át távoztak. A kiérkezõ rendõrök a nyomokat rögzítet-
ték, és ismeretlen tettes ellen nyomozást indítottak.

Hargitai Lajos

F Á K L Y Á S
FELVONULÁS ALAPON

A Faház ABC elõtt, a millenniumi emlékmûnél vártuk az iskolától
fáklyákkal felvonuló ünneplõket. Az utat a polgárõrök és a rendõrök
biztosították.
Takács Jánosné, az iskola igazgatója mondott ünnepi köszöntõt,
majd az általános iskolások egy irodalmi csoportja adott emlékmû-
sort 1848 tiszteletére.

/H/
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Fáklyákkal a Hõsök terén
Sárbogárdon a Hõsök terén lévõ millenniumi emlékmû-
együttesnél fáklyafényben rendezték meg a március 15-ei ün-
nepséget. A fúvószenekar térzenével köszöntötte az érkezõ
vendégeket. Bakonyi István mély érzéssel tolmácsolta Petõfi
Sándor gyújtó hangulatú forradalmi versét, a Nemzeti dal-t. A
sárbogárdi vegyes kar mûsora után Juhász János polgármester
mondott beszédet. A koszorúk, virágok elhelyezését követõen

átvonult az ünneplõ közönség a
Petõfi-emléktáblához tisztelegni
nagy költõnk emléke elõtt.

/H/

Nyáron is kötelezõ az óvoda?
Meglepõ és valószínûleg törvénysértõ
utasítást olvashatunk az õsztõl megszün-
tetésre kerülõ, Hõsök terén lévõ óvoda
bejáratán. Mint megtudtam, a jegyzõ uta-
sítására tették azt ki. A felhívásból az de-
rül ki, hogy az óvodás gyerekeknek nyá-
ron is kötelezõ lesz óvodába járni, hiány-
zást csak orvosi igazolás mellett fogadnak
el.
A nyári iskolai szünetben soha nem volt
kötelezõ az óvoda. Az óvodás gyereknek
ugyanúgy jár az iskolai szünet, mint az is-
kolásoknak. Óvodába csak akkor viszik
õket, ha a szülõk dolgoznak. Ilyenkor a
gyerekeket elviszik nyaralni a nagyma-

mához, a szülõk is ilyenkor veszik ki a sza-
badságukat, és együtt megy pihenni az
egész család. Nem veszi tekintetbe a jegy-
zõ, hogy kell az évben egy olyan idõszak,
amikor egész nap együtt a család, és töb-
bet tudnak foglalkozni a gyerekekkel?

Az iskolába menõ nagycsoportosokat pe-
dig már semmiképpen nem kötelezhetik
az óvodába járásra, hiszen õk júniusban
elballagnak. Az óvodai dolgozóknak a
szabadságot is csak nyáron tudják kiadni,
mert az óvodában — ugyanúgy, mint az
iskolában — a téli szorgalmi idõszakban
foglalkozások vannak.

Mit akart elérni ezzel az intézkedéssel
ennek a képtelen ötletnek a kiagyalója?
Egyértelmûen pénzt akarnak ebbõl is csi-
nálni. Az önkormányzat ezzel az intézke-
déssel szeretné gazdaságosabbá tenni a
nyári óvodát, mert állami fejkvótát csak a
tényleges óvodalátogatásra kapnak.
Itt csak a pénz számít, a gyerek nem. Csak
legyen mit eltapsolni odafönn jutalomra,
extra költségtérítésekre, tiszteletdíjakra,
legyen elég pénz a civil szervezetek meg-
zsarolására, a Bogárdi Napok önfényezõ
néphülyítésére.

/H/

Az emlékmûtõl indult a menet
Cecén hagyományosan az emlékmûtõl indult március 15-én es-
te a fáklyásmenet, elöl a képviselõ-testület, a polgármesterrel
és a jegyzõvel az élen. A 63-as úton vonultak végig rendõri felve-
zetéssel a központba, a kultúrház falán elhelyezett Petõfi-em-
léktáblához. Itt az általános iskolások emlékmûsora után ko-
szorúkat és virágokat helyeztek el az emléktáblánál és a kopja-
fánál. Ünnepi beszédet mondott Varga Gábor polgármester.

/H/
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A só igazsága
A legutóbbi testületi ülés szünetében az
egyik baloldali képviselõ, Schmidt Ló-
ránt megjegyezte: „Ha másfél évvel ez-
elõtt sejtettem volna, hogy az akkor még
hithû kommunista polgármesterünk, aki
fideszes szennylapnak titulálta a Bogárd
és Vidékét, most, 2007 márciusában, tes-
tületi ülésen, fideszes polgármesterré át-
lényegülve Kommunista Kiáltványnak
nevezi ugyanezt a lapot, akkor elmentem
volna a Hargitaihoz kifutófiúnak.”
Hát, mit mondjak, megszoktam már,
hogy az aktuális hatalom gyakran nem
szeret. Ilyenkor aztán lehetek minden,
csak aranyos gyerek nem. Odáig azonban
még egy polgármester se ragadtatta ma-
gát, hogy még a patkányt is jobban szeres-
se nálam. Most ez is megtörtént. Ez per-
sze várható volt, hiszen mások egyéni stí-
lusú gyalázása napi gyakorlat Sárbogárd
polgármesterénél. Sajnálatos, hogy poli-
tikai elvakultsága és hatalommániája
okán egyre kevésbé tûri az ellentmon-
dást, és már csak az õt dicsõítõ szavakat
fogadja el magára nézve igaznak. Hajda-
ni humorérzékét fokozatosan elveszíti,
amit meg humornak nevez, az sokkal in-
kább az internetes „sztár”, Szalacsi Lajos
bumfordi humorára hajaz. Éppen ezért
képtelen meghallani az abszurd humor
mögött az élet súlyos figyelmeztetéseit.
Most magyarázzam meg az IQ-ban az õ
hite szerint magasan felettünk álló Ju-
hász Jánosnak, hogy az „Idõjárás-jelen-
tés” (rejtvény felnõtteknek) nem az õ
náthájáról szólt? Kit érdekel a polgár-
mester náthája? A rejtvény helyes meg-
fejtése hasonló a „Galaxis útikalauz stop-
posoknak” címû sci-fi megfejtéséhez. A
rejtvényünk megfejtése: 42. Miért 42?
Azért, mert az volt a kérdés, hogy hány
éves a bárzongorista nagymamája. Kicsit
korán kezdte az öreglány, de hát ez van,
ilyen az élet.
Sárbogárdon is sok mindenre lehet azt
mondani, hogy bármilyen meglepõ, ez
van, ilyen az élet.

A választások elõtt egyszer Juhász János
a Borbarát Kör vendége volt. Ott a nótáz-
gatás, borok kóstolása közben volt egy
megérzésem, és ezt balga módon azon
nyomban Juhász tudomására is hoztam,
hogy hiába véres szájú kommunista, hiá-
ba a mindenféle viszonyai, megválasztja a
nép a Fidesz színeiben polgármesternek.
Ez akkor hiába tûnt számomra is egy
õrült baromságnak, a baljós jelek már
mutatkoztak, hiszen akkor már túl volt
Juhász az Orbán Viktorhoz való elsõ dör-
gölõdzésén és Bódaival, Rigóval, a sárbo-
gárdi Fidesz vezéreivel is mézes lett a
kapcsolata. Velem együtt nagyon sokan
voltak pedig úgy, hogy Sárbogárd polgár-
mesterének a hátuk közepére sem kíván-
ták éppen Juhász Jánost. És most döb-
benten állunk a tény elõtt, hogy a Juhász-
ék által állandóan ütött, vert jobboldali
képviselõk bégetõ birkákként vezérürü-
nek emelték maguk és a város fölé ezt az
embert. És hová tette a nép az eszét, ami-
kor rá szavazott? Hát erre mondjuk azt,
hogy ez van, ezt kell szeretni. (Gyurcsány
országosan ugyanez a piskóta. Na, és Ju-
hász a jegyzõvel az oldalán Bogárdon
ugyanolyan lelkesen végzi a megszorítá-
sokat, mint országos példaképe, Gyur-
csány Fecó.)
Egy újságíró minden körülmények közt
meg tudja találni az útját, módját annak,
hogy akár oknyomozó írásban, akár kom-
mentárral, de ha másképp nem megy, a
humor nyelvén szóljon az igazságról.
Hogy segítsek Juhász Jánosnak az általa
helytelenül megfejtett rejtvény megoldá-
sában, utalnom kell arra, hogy a helyes
válaszhoz beleérzéssel lehet közel jutni.
Ez a beleérzés azonban csak nagy önis-
meret, önkritika, a hatalomhoz, címhez,
ranghoz, pénzhez, önmaga nagyságának
képzetéhez való ragaszkodásának teljes
levetkõzése által lenne mûködõképes.
A rejtvény szólhat például Ikaruszról
(no, nem a buszról, hanem a görög mito-
lógia alakjáról), aki túl magasra emelke-

dett a maga készítette szárnyak segítségé-
vel, s ezért a nap leégette azokat. Szólhat
III. Richárdról, aki mindenkit eltiport,
aki ellene mert szólni. Szólhat VIII. Hen-
rikrõl, aki rongyként kezelte és gyalázta
meg a nõket. Szólhat e rejtvény arról a
Lear királyról, aki jobban hitt a mézes
szavakkal hízelgõ lányainak és udvaron-
cainak, mint annak a lányának, annak a
barátnak, aki félelem nélküli igaz szívvel
volt iránta.
Juhász Jánosnak hízelegtek az õ polgár-
mesterré való újraválasztását jósló szava-
im, és ezért barátjának vélt. Most inkább
tekintsen barátjának, amikor — egyelõre
csak a humor nyelvén — arról beszélek,
hogy ez az út, amelyen jár, nem a megdi-
csõüléshez vezet, hanem — ha így folytat-
ja tovább — elõbb vagy utóbb szembesül-
nie kell Lear abszurd õrületével.
A mesebeli királylánnyal szólva ezért
csak azt mondhatom neki, hogy úgy sze-
retem Õt, mint a sót. A szabadon kimon-
dott, sokszor kellemetlen igazság az a só,
amivel éppen az újságban is szembesül-
het, ha erre hajlandó.
Gondolhatunk persze só helyett a Kom-
munista Kiáltványra is e rejtvényben. De
nem a Kiáltvány puszta szavaira, sokkal
inkább szellemére. Kezdhetjük ezt a rejt-
vényt például így: „Kísértet járja be…”
Lehet szabadon következtetni a további-
akra Macsim András és sok nemzeti ér-
zelmû, csalódott ember szellemében is.
Õk nem kísértetek, és õszinte szavaikra
kár lenne legyinteni Juhásznak és azok-
nak, akik mellé álltak.
A rejtvény megfejtésének jutalma: a jere-
váni rádió híre „Hungarocell” (Hargitai)
Lajosról, aki 1970-ben jött Sárbogárdra.
A híresztelésekkel ellentétben sajnálatos
módon nem aludhatott hungarocellen,
pedig úgy vágyott volna erre, de hát ezt a
kitûnõ hang- és hõszigetelõ anyagot csak
1976-ban kezdték gyártani Magyarorszá-
gon.
Így higgy, Juhász János, a leghitelesebb,
leghûségesebb, legmegbízhatóbb bará-
todnak, Nedoba Károlynak, akitõl ezt az
információt kaptad!
Ne fordíts neki hátat soha!

Hargitai Lajos

ÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEÍRATÁS

A Mészöly Géza Általános Iskolában
a leendõ elsõsök beíratása

2007. április 25-26-27-én, 8—16 óráig
tart az „új” épületünk emeletén,

az iskola titkárságán, Bereczk Lászlónénál.
A beiratkozáshoz a következõ dokumentumok szükségesek:
születési anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány, TAJ-kártya, fénykép, óvodai és orvosi vélemény, di-
ákigazolvány igényléséhez 550 Ft.

OVIS SZÜLÕI ÉRTEKEZLET
A MÉSZÖLY GÉZA

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Kedves Szülõk!

2007. április 19-én, 17 órakor
iskolánk ebédlõjében szülõi értekezletet tartunk

a leendõ elsõsök szüleinek.
A beíratással és az iskolakezdéssel kapcsolatos kérdéseikre
ott választ kaphatnak. Megjelenésükre számítunk!

Iskolavezetés
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Sáregresen gémeskutat avattak
Március 15-én délután a Csók István Mûvelõdési Házban tar-
tották Sáregresen az ünnepi megemlékezést. A polgármester
asszony ünnepi köszöntõje és a sáregresi fiatalok 1848 esemé-
nyeit idézõ mûsora után az ünneplõ közönség a falu központjá-
ba vonult, ahol felavatták a község új ékességét, a régi falukút
fölé emelt vendéghívogató gémeskutat.
A polgármester asszonytól megtudtam, hogy ennek a kútnak a
megvalósítását még 2005-ben határozta el az akkori képvise-
lõ-testület. Erre a célra 1,5 millió Ft-ot félre is tettek, de mind-
eddig ez a munka nem valósult meg.
Most Szabó József helyi mester mindössze 150 ezer Ft-os költ-
ségvetésbõl készítette el a kutat. Ebbõl az összegbõl is csupán
50 ezer Ft-ra tartott igényt a munkájáért, a fennmaradó 100
ezer Ft-ot felajánlotta a falu javára, a nyugdíjasklubnak, az ifjú-
sági közösségnek és a polgárõrségnek.

Hargitai Lajos

Megemlékezés és díjátadás Sárkeresztúron
Az idei március 15-én nemcsak a ’48-as
forradalom és szabadságharc megün-
neplésére gyûltünk össze a mûvelõdési
házban, hanem díjátadásra is. A képvise-
lõ-testület 2005-ben két díjat alapított:
az egyiket a helyi egészségügy, szociális
gondoskodás, sport és közösségi élet, a
másikat a helyi oktatás—nevelés, kultú-
ra, közösségi élet területén kiváló mun-
kát végzõ emberek és csoportok munká-
jának elismerésére. A díjak átadására el-
sõként az elmúlt év március 15-én került
sor.

A polgármester ünnepi köszöntõje után
— amiben méltatta 1848 jelentõségét —
került sor a megérdemelt díjak átadásá-
ra.
Dr. Baróti Sándor-díjban (Sárkeresztúr
község orvosa volt) részesítette a képvi-
selõ-testület Nagy Jánosné nyugdíjas szo-
ciális gondozót, aki 21 éven keresztül lel-
kiismeretesen gondozta a rászoruló idõs
embereket. Odaadó munkája nyomán
már szinte családtagként szerették és
várták gondozottjai.
Bokros János-díjat (sárkeresztúri szár-
mazású költõ—tanár) kapott a sárke-
resztúri nyugdíjasklub a két évtizeden ke-

resztül végzett kulturális és közösségi te-
vékenységéért. A klub az idén ünnepli
fennállásának 20. évfordulóját.
A méltató szavak után Váci Mihály Még
nem elég címû versével Sáriné Szabó Gi-
zella az ünnepelteket köszöntötte.
A díjátadást követõen egy színvonalas
elõadást láthattunk az iskolások elõadá-
sában a forradalom és szabadságharc
eseményeit felelevenítve. A gyerekeket
évek óta Bódásné Borika készíti fel.

A kopjafához ’48-as dalokat énekelve vo-
nultunk át. Itt Bérdy Glória szavalata
után elhelyezték koszorúikat a képvise-
lõ-testületek, az intézmények és a klu-
bok, majd szokásainkhoz híven az I. világ-
háborús magyar hõsök emlékmûvénél is
koszorúkat helyeztünk el.
Az ünnepség a díjazottak megvendégelé-
sével ért véget a mûvelõdési házban.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ
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Miklósi megemlékezés 1848-ról
Az 1848-as forradalom évfordulóján a
miklósi iskolában a hagyományoknak
megfelelõen a hetedik évfolyam tanulói
adták a mûsort, melynek középpontjá-
ban az emlékállítás a szabadság hõsei-
nek, illetve a forradalom legfontosabb
eseményeinek a felidézése állt.
A gyerekek mindenki számára érthetõen,
látványosan közvetítették 1848 üzenetét,
amelyet mi sem bizonyít jobban, mint az,
hogy még a legkisebbek is csendben, nagy
figyelemmel kísérték végig a mûsort. A
gondolatok megértését bizonyította a
mûsor végén felcsattanó vastaps is.
Horváth Ferencné, az iskola igazgatónõ-
je meleg szavakkal köszönte meg a gyere-
keknek és nevelõiknek a lelkiismeretes
felkészülést és a kiváló produkciót. Meg-
köszönte az alapítványi bálon való közre-
mûködésüket, helytállásukat is. Öröm-
mel jelentette be, hogy az est tiszta bevé-
tele meghaladta a kilencszázezer forin-
tot.

Ezután került sor a „mai helytállók” ju-
talmazására, oklevelek, jutalomkönyvek
átadására. Kiválóan szerepeltek az alsós
és felsõs sakkozók a körzeti és megyei
versenyeken. Arany minõsítést kapott az
iskola mindkét népdaléneklõ csoportja a
megyei bemutatón. A szépkiejtési és he-
lyesírási házi- és körzeti versenyeinek he-
lyezettjei is itt vették át az okleveleket és
ajándékkönyveket.

—való—

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2007. március 9-
ei ülésén elfogadta:
— a 8/2007. (III. 19.) Ktr. sz., 2006. évi
költségvetési rendelet módosítását;
— a 9/2007. (III. 19.) Ktr. sz., az önkor-
mányzat 2007. évi költségvetési rende-
letérõl szóló rendelet módosítását;
— a 10/2007. (III. 19.) Ktr. sz., a képvi-
selõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatát;
— a 11/2007. (III. 19.) Ktr. sz., a sport-
ról szóló rendelet módosítását;
— a 12/2007. (III. 19.) Ktr. sz., az épí-
tett környezet alakításáról és az építé-
szeti örökség helyi védelmérõl szóló
rendelet módosítását;
— a 13/2007. (III. 19.) Ktr. sz., a Sárbo-
gárd Város Helyi Építési Szabályzatá-
ról szóló rendelet módosítását.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

LAKOSSÁGI FÓRUMOK
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szer-
vei szervezeti és mûködési szabályzatról szóló 14/1999. (IV. 30.) Ktr. sz. rendelet
75. § (1) értelmében Sárbogárd város polgármestere és alpolgármesterei lakossá-
gi fórumot tartanak.

Sárszentmiklósi Klubkönyvtár: 2007.
március 23., 18.00 óra;

Kislók, klubhelyiség: 2007. március 26.,
18.00 óra;

Töbörzsök, Szent István Általános Is-
kola: 2007. március 27., 18.00 óra;

Pusztaegres, mûvelõdési ház: 2007.
március 28., 18.00 óra;

Sárhatvan, klubhelyiség: 2007. március
28., 19.00 óra;
Rétszilas, klubhelyiség: 2007. március
29., 18.00 óra;
mûvelõdési központ: 2007. március 30.,
18.00 óra.
Tisztelettel meghívom, és szeretettel
várom a település lakosságát!

Juhász János polgármester



6 GIMISAROK 2007. március 22. Bogárd és Vidéke

Rendezvények, programok tekintetében minden tanévben a január-márciusi idõ-
szak a legmozgalmasabb. Egymást érik a megyei és iskolai versenyek, farsang, bál és
szaktárgyi bemutatók. Ezekbe nyújtunk bepillantást az újság olvasóinak.

Farsang a kicsiknek

Februárban rendezte meg a 7. c osztály az alsó évfolyamos gim-
nazistáknak a farsangi délutánt. Idén is jó ötletekkel álltak elõ
az osztályok, hiszen mindegyikük egy-egy évszakra jellemzõen
öltötte magára a leleményes és szellemes jelmezeket. Sok ér-
deklõdõ szülõ is végignézte a felvonulást a kollégium ebédlõjé-
ben.

Sport

A március 1-jén megrendezett körzeti kézilabda-diákolimpián
a III. korcsoportban a lányok és a fiúk egyaránt ezüstérmet sze-
reztek. A megyei kézilabda-diákolimpián V-VI. korcsoportban
a fiúk második, a lányok harmadik helyezést értek el. Tanáraik:
Horváthné Szabó Judit és Virág Mária.
Lovász Balázs 9. b osztályos tanuló a teremíjász országos baj-
nokságon elsõ helyezett lett Pápán.

Versenyek

A Zrínyi Ilona matematikaversenyen Lakatos Áron 6. c osztá-
lyos tanuló korcsoportjában több száz induló közül 14. helye-
zett lett. Tanára: Varga Piroska.
Az Ábel Jenõ országos latin tanulmányi verseny iskolai forduló-
jából születtek továbbküldhetõ dolgozatok a budapesti fordu-
lóra. A versenyen hatodik, hetedik és nyolcadik osztályosok vet-
tek részt, reméljük, idén is jut be tanulónk a döntõbe. Felkészítõ
tanáruk: Árvai-Vucskics Ivett.

Petõfi-napok

Ebben az évben Budapest adott otthont a Petõfi nevét viselõ
középiskolák országos találkozójának. Iskolánkat Kása Niko-
lett, Mérei Orsolya és Rohár Alexandra 11. b osztályos tanulók
képviselték Horváth István tanár úr kíséretében. Az európai
uniós vetélkedõn a 15 csapatból a harmadik helyen végeztek.
Március 14-15-én zajlottak a hagyományos Petõfi-napok ren-
dezvényei a gimnáziumban. Az elsõ napon irodalmi és történel-
mi vetélkedõkön, szavalóversenyeken, filmvetítésen és a meg-
hívott elõadók által tartott elõadásokon vehettek részt tanuló-
ink. A nagyoknak filmvetítéssel kezdõdött a nap. A mûvelõdési

házban nézték meg a „Szabadság, szerelem” címû filmet, míg a
kicsik irodalmi vetélkedõkön és „Csokimilliomos” Ki mit
tud?-on versengtek. Tíz órától több elõadás közül választhattak
a tanulók, szavalóverseny volt a felsõ évfolyamosoknak. Ebéd
után a kicsik szavalhattak, míg a nagyok történelmi vetélkedõn
mérték össze tudásukat. Másnap reggel kilenc órakor a Petõ-
fi-szobornál a 9. c osztály ünnepi mûsorát hallgathattuk meg. A
koszorúzás után az egész iskola átvonult a mûvelõdési házba,
ahol a Petõfi-pályázatok ünnepélyes eredményhirdetésére ke-
rült sor. Idén 240 db pályázatot értékeltek a javító szaktanárok.

Szalagavató és tablóbál

Ebben a tanévben két végzõs osztály tanulóira tûzték fel osz-
tályfõnökeik a szalagot. A 11. évfolyam tanulói adtak rövid iro-
dalmi mûsort. Este nyolc órakor kezdetét vette a bál. A végzõs
évfolyam tanulói keringõt táncoltak, majd tanáraikat és szülei-
ket kérték fel táncolni.
Az este folyamán a meglepetés táncok most is sikert arattak: a
12. b mambot, kánkánt, a 12. c paso doblet, jive-ot táncolt. A
táncokat Radnai Zoltán tanította be, akinek ezúton is szeret-
nénk megköszönni a fáradozását. Külön köszönetet érdemel-
nek a tombolatárgyakat felajánló helyi és környékbeli vállalko-
zók, valamint a Légió Security 2000 Kft., amely felajánlotta
önzetlen segítségét a bál idejére.

Nyelvvizsgák

Német nyelvbõl a 12. c osztályból Õri Péter és Papp Dóra kö-
zépfokú C, Szûcs Anett középfokú A nyelvvizsgát tettek.

Nyílt nap a gimnáziumban

Március 3-án az alsós évfolyamok nyílt tanítási napot tartottak a
szülõknek és az iskolában folyó képzés iránt érdeklõdõknek. A
jelenlévõk tanítási órákon, bemutatókon vehettek részt, és íze-
lítõt kaptak az iskolában folyó oktatásról. Szinte minden tanóra
szerepelt a délelõtt folyamán. Láthattunk matematika- és ide-
gen nyelvi órákat és a különbözõ tantárgyakhoz kapcsolódó rö-
vid bemutatókat diákjaink elõadásában. Készültek szendvicsek
háztartási ismeretek tanórán, valamint hallhattunk ének-zene
bemutatót és láthattunk labdajátékokat a tornateremben.

GIMISAROK
2007. MÁRCIUS — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné
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ECDL-vizsga

Internetes modulból 26 tanuló tett sikeres vizsgát Székesfehér-
váron: Berkei Alex, Bodoki Szabolcs, Kacz Tamás, Kövér Zol-
tán, Nagy Dávid, Németh Levente, Sohár Iván, Soós Brigitta,
Szabó Csilla, Varga Ágnes, Varga Anna Kata, Csatári Regina,
Fürész Tímea, Gombos Péter, Király Dóra, Kiss Viktória, Kul-
csár Zsuzsanna, Lovász Balázs, Mezõ Bálint, Nagy Krisztina,
Németh Angéla, Orbán Ferenc, Sebestyén Dóra, Szászvári
Gergely, Szemzõ Petra és Szummer Ádám. Tanáruk: Schmidt
Lóránd.

Francia programok

Az elmúlt hetekben több program is színesítette a franciául ta-
nuló diákok hétköznapjait. Immár második alkalommal látoga-
tott iskolánkba Emmanuel Lefloch, az auxerre-i színház mun-

katársa. Ahogy tavaly, idén is egy hetet töltött Sárbogárdon.
Délelõttönként franciaórákon vett részt, ahol versek, irodalmi
szövegek, dalok segítségével próbálta megmozgatni, aktivizálni
diákjainkat. Emmanuel játékos elemek felhasználásával szeret-
né vonzóbbá tenni a francia nyelvet, és kiegészíteni a klasszikus
nyelvtanítást.
Délutánonként bekapcsolódott a színdarabpróbánk munkájá-
ba, és mókás beszédgyakorlatokkal a helyes artikulálásra és a
szép, tagolt beszédre tanította gyermekeinket.
Emmanuel Lefloch az „Aller-Retour” Egyesület képviseleté-
ben érkezett hozzánk, amely egyesület a világ számos országá-
ban végez hasonló tevékenységet pl. Lengyelországban, Olasz-
országban, Indiában, Bolíviában, Ukrajnában.
Ezt követõen a Marokkói Királyság nagykövetének látogatásá-
ra került sor, amelyrõl az újság már tudósított.
Jelenleg lázasan folynak a franciaországi utazás elõkészületei.
Jövõ héten 24 diák indul útnak tanáraik kíséretében Auxerre-
be, az új francia—magyar cserekapcsolat elsõ találkozójára.
Mint ahogy arról már az õsszel hírt adtunk, 14 év után véget ért
elsõ cserekapcsolatunk a migennes-i Blaise Pascal Szakközép-
iskolával, és idéntõl az auxerre-i Saint-Joseph Gimnáziummal
folytatódik.
Végezetül egy volt diákunk írása következik arról, hogy mit je-
lentett számára a francia cserekapcsolat.

Rendez-vous 1992—2006

1993 szeptemberében Sárbogárdon kisgimisként ezzel a mon-
dattal nyitottam meg az elsõ franciafüzetemet: Zsö mappel Vi-
rág Viniczai… Bár a helyesírásomon még volt mit javítani, min-
denképpen rögzíteni akartam, mi volt az, amit elõször tanultam

meg Kozma Marika nénitõl, aki még nyolc évig kalauzolt en-
gem és még sokunkat a képzeletbeli, majd valósággá vált
francia utazásaink során.
Akkor, 1993 õszén a füzet elsõ oldalára rajzoltam még Eif-
fel-tornyot, francia zászlót, parfümös üveget, sajtokat, borokat
— mindazt, amit akkor, tizenkét évesen nekem Franciaország,
a francia kultúra jelentett, jelenthetett. S hogy azóta az ország
sok egyéb szépségét, különlegességét, a francia nyelvet, embe-
reket, mentalitásukat, szokásaikat, életüket megismertem és
megszerettem, s egy kicsit magam is frankomán lettem, abban
meghatározó szerepe volt a Petõfi Sándor Gimnázium és a
francia Blaise Pascal Szakközépiskola közötti cserekapcsolat-
nak.
De azt hiszem, nem vagyok ezzel egyedül... Mindazok, akik lá-
zas készülõdéssel vártuk minden évben a tavasz érkezését,
amely egyben a két iskola egy-egy újabb találkozását is jelentet-
te, akik együtt próbáltuk a magyar népdalokat és táncokat, vagy
éppen a János vitézt franciául, hogy bemutathassuk azokat
francia vendégeinknek, akik együtt másztuk meg a régóta látni
vágyott Eiffel-tornyot, vagy akik együtt tûrtük fel térdig a nad-
rágunkat az áprilisi szélben, hogy belegázolhassunk az óceánba.
De sokkal többet kaptunk ezekkel a találkozásokkal és utazá-
sokkal, mint azt, hogy egy másik országot megismertünk — bár
az sem kevés. Talán nyitottabbak, bátrabbak, elfogadóbbak let-
tünk, és megtapasztalhattuk, hogy az iskolában tanultak, a néha
átláthatatlannak tûnõ nyelvtani rendszer, az igeragozás, a sza-
bályok, a szavak életre kelnek, s lehetõvé teszik, hogy barátokra
leljünk más kultúrában, más életkörülmények között élõ diá-
kok között.
S míg mi, diákok, az utazások és vendégfogadások minden per-
cét kihasználva gyûjtöttük az új élményeket és tapasztalatokat,
a háttérben tanáraink dolgoztak azért fáradhatatlanul, hogy az
az egy hét, amit a két iskola csoportjai együtt töltenek, minél ér-
dekesebb és izgalmasabb programokat kínáljon, s lehetõséget
nyújtson arra, hogy minél jobban megismerjük a két országot és
az ott élõket. Azt gondolom, minden diáktársam nevében
mondhatom, hogy nem lehetünk elég hálásak tanárainknak, s
leginkább Kozma Marika néninek azért, hogy ezt a kapcsolatot
ilyen hosszú ideig ápolták, s fáradoztak azon, hogy évrõl évre
megvalósulhasson sokunk álma: eljutni Franciaországba, meg-
ismerni a francia kultúrát és francia barátokra találni.
De ezek az élmények a gimnázium utáni éveinkre is hatással
voltak — pályaválasztásunkban, érdeklõdési körünk kialakulá-
sában, a francia kultúra iránti elfogultságunkban mind-mind
ott rejtõznek a gimnáziumi francia órák, a fárasztó, de semmi
mással össze nem hasonlítható buszozások Migennes-be, a
Szajnán tett sétahajózások, a francia—magyar estek, a közös ki-
rándulások, a már-már ereklyévé vált, ajándékba adott és ka-
pott sálak és pólók, az együtt énekelt dalok, a francia szavaktól
hangos gimnázium...
Ahogy többen, úgy már én sem tudtam, s nem is akartam szaba-
dulni a francia utazások hatása alól: egyetemi tanulmányaim
alatt mindvégig folytattam a francia nyelv tanulását, s többször
visszatértem abba az országba, ahol a gimnázium évei alatt
annyi szép napot töltöttem. Az évek során számomra a francia
nyelv vált az elsõdleges eszközzé a magyarul nem beszélõkkel
való kapcsolattartásban, ez lett számomra a „barátság nyelve”,
de ezt használom akkor is, ha külföldi eseményekre, hírekre va-
gyok kíváncsi; s kicsivel több, mint fél éve a francia lett számom-
ra a munka nyelve is, mivel lehetõséget kaptam arra, hogy az
Európai Önkéntes Szolgálat keretében Brüsszelben dolgozhas-
sak.
Kedves Marika néni, kedves francia tanáraink! A franciát tanu-
ló diákság nevében köszönöm kitartó munkájukat, fáradozásai-
kat a francia—magyar cserekapcsolat életben tartásáért és az
élményekért, amelyekre mindannyian örömmel emlékszünk
vissza, s amelyek, ha nem is egyforma mértékben, de mind-
annyiunk életére hatással voltak.

Viniczai Virág
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Adony—Sárszentmiklós
0-3 (0-0)

Adony: 200 nézõ, vezette: Nagy L. Adony:
Hegedûs, Auer, Nebucz, Lelkes M., Lel-
kes P. (Szabó B.), Kolonics, Gamin, Asz-
talos (Bokor), Huszák (Tokaji), Bakos,
Müller. Edzõ: László Tamás. Sárszent-
miklós: Papp Z., Papp A., Szarka, Csana-
ki, Palotás, Markovics, Fülöp (Tórizs),
Káli, Tóth, Bakos (Szabó Z.), Král (Sala-
mon).
A mérkõzést megelõzõ esélylatolgatás
során sokak hangot adtak annak az aggo-
dalmuknak, hogy akármilyen gyenge csa-
pattal rendelkezett Adony, mégis elle-
nünk ment nekik a játék. Igaz, nyertünk
akkor is, csak izzadságos meccsen.
Jómagam négygólos gyõzelmet jósoltam,
amiért a vendégszurkolók nagy része le-
hurrogott, de az eredményt elfogadható-
nak tartották volna. Itt megjegyezném,
hogy a jelentõs távolság ellenére legalább
annyian elkísértük csapatunkat, mint
ahány hazai szurkoló volt.
A mérkõzéstõl azt kaptuk, amit vártunk,
azaz a hazai csapat egy emberként véde-
kezik, és a gyors kontrákra épít.
Az elsõ játékrészben végig irányítottuk a
játékot, helyzeteket dolgoztunk ki. Papp
Z. bravúrja kellett, hogy ne hátránnyal
forduljunk a félidõben. Kapusunk nagy-
szerû védést mutatott be, miután a kapu-
ra tartó lövésre mozdult, a védõinken
megpattanó labdát még ujjheggyel ki
tudta tornázni.
A második játékrészben már látszott,
hogy meglesz az átütõ erõ, amellyel ezt a
mérkõzést tudjuk hozni. Az edzõnk vég-
rehajtott két jó cserét, ennek következté-
ben tovább gyorsultunk, mellyel már nem
tudott mit kezdeni az ellenfél.
A gólszerzés már csak idõ kérdése volt, és
ennek megfelelõen a 61. percben Mar-
kovics szabadrúgást végzett el az ellenfél
kapujától 25 méterre, oldalról, melybe
nem ért bele senki, így a játékszer a háló-
ban kötött ki.

A dologhoz hozzátartozik, hogy Hegedûs
kapus kiáltására a védõk nem mentettek,
õ pedig szerencsétlen módon elcsúszott,
és a labda fölötte a hálóba került, 0-1.
A 77. percben Tóth erõszakosan labdát
szerzett a középpályán, melyet lepasszolt
Szabónak, aki visszapasszolta neki azt.
Tóth lefutott az alapvonalig, felnézett, és
az érkezõ Szabó elé passzolt, aki 4 méter-
rõl nem hibázott, 0-2.
A 91. percben Tórizs labdát szerzett, a
jobb oldalon befûzte a védõjét és éles
szögbõl 18-20 méterrõl hatalmas gólt ra-
gasztott a felsõ léc alá. A gól láttán még a
hazai szurkolók is felhördültek csodálko-
zásukban, 0-3.
A mérkõzés összképét tekintve ekkora
különbség volt is a két csapat között. Lát-
ható volt, hogy csak idõ kérdése, mikor
törjük fel az ellenfél védelmét. Az erre
való esélyünk az idõ teltével folyamato-
san növekedett, mert a hazai csapaton
már a fáradtság jelei mutatkoztak.
Horváth Csaba edzõ: Összességében a mi
akaratunk érvényesült, melyet a második
félidõben gólokra váltottunk. Megérde-
melten nyertük a mérkõzést.
Jók: az egész csapat.

Ifjúsági mérkõzés:
Adony—Sárszentmiklós 4-0

Sokan kijelentették, hogy az adonyi csa-
pat mumus számunkra, ez hatványozot-
tan igaz az ifjúsági korú játékosainkra.
Mint az eredménybõl is kitûnik, nem vol-
tunk partiban a kifejezetten jó játékerõt
képviselõ ellenféllel szemben, bár mind-
ettõl függetlenül túlzónak találom a gól-
különbséget. A helyzeteket ki kell hasz-
nálni, és nincs akkor ekkora zakó.
Hétvégén ismét idegenbe látogatunk az
igencsak megerõsödött Polgárdi ottho-
nába, majd szerdán a magyar kupában
hazai pályán játszunk rangadót.

Szabó Béla

A Femol-csoport
eredményei

Mezõszilas—Füle 3-1 (2-1)
80 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ: Wu-
kovics, Keresztúri, Tücsök, illetve Mol-
nár. Ifjúsági mérkõzés: 6-0.

Pálhalma—Lajoskomárom 1-0 (1-0)
150 nézõ, vezette: Klics. Gólszerzõ: Rei-
chard. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

Káloz—Baracs 3-1 (1-0)
200 nézõ, vezette: Hudra. Gólszerzõ:
Májer (2), Balogh, illetve Szurma. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 3-0.

Sárbogárd—Kulcs 1-2 (0-1)
80 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ: Sza-
bó II. A., illetve Subi (2). Ifjúsági mérkõ-
zés: 2-1.

Seregélyes—Tác-Csõsz 2-2 (1-2)
200 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ: Tö-
mör L., Belovai, illetve Nagy, Mukrányi.
Kiállítva: Ódor (Seregélyes). Ifjúsági
mérkõzés: 1-5.

Elõszállás—Szabadbattyán 4-3 (4-0)
70 nézõ, vezette: Fábián. Gólszerzõ: Var-
ga, Horváth, Kiss, Bor, illetve Puskás (ön-
gól), Jung, Szaniszló. Ifjúsági mérkõzés:
9-1.

S.szentmihály—Mezõszilas 3-0 (2-0)
150 nézõ, vezette: Trosztmir. Gólszerzõ:
Purger, Gulyás, Czövek. Ifjúsági mérkõ-
zés: 1-1.

LMSK—Cece 2-1 (0-1)
250 nézõ, vezette: Szabó J. Gólszerzõ:
Csizmadia, Szûcs, illetve Juhász. Kiállít-
va: Király, Klázer (Cece).

A Femol-csoport állása
1. Sárszentmihály 17 13 4 - 50-22 43
2. LMSK 17 13 2 2 35-12 41
3. Pálhalma 17 11 4 2 38-14 37
4. Lajoskomárom 17 9 3 5 33-26 30
5. Káloz 17 8 4 5 35-24 28
6. Seregélyes 17 8 3 6 41-30 27
7. Sárbogárd 17 7 5 5 39-23 26
8. Tác-Csõsz 17 6 5 6 35-36 23
9. Baracs 17 7 2 8 27-28 23
10. Mezõfalva 17 7 2 8 22-30 23
11. Mezõszilas 17 7 1 9 33-34 22
12. Füle 17 6 2 9 31-32 20
13. Kulcs 17 5 1 11 21-44 16
14. Cece 17 4 2 11 26-38 14
15. Elõszállás 17 1 1 14 24-58 7
16. Szabadbattyán 17 2 1 14 20-59 6
A Szabadbattyántól 1 büntetõpont levonva.

Megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája
1. Sárosd 17 11 4 2 50-21 37
2. Velence 17 11 3 3 57-23 36
3. Csór 17 10 2 5 37-22 32
4. Kápolnásnyék 17 10 2 5 34-22 32
5. Etyek 17 10 - 7 40-30 30
6. Polgárdi 17 8 4 5 23-16 28
7. Sárszentmiklós 17 8 3 6 33-19 27
8. Bicske 17 8 3 6 25-18 27
9. Aba-Sárvíz 17 6 7 4 25-20 25
10. Kisláng 17 7 3 7 25-33 24
11. Iváncsa 17 7 1 9 26-28 22
12. Szabadegyháza 17 5 3 9 24-42 18
13. Dunafém-M. 17 4 3 10 23-52 15
14. Kisapostag 17 4 2 11 24-44 14
15. Alba-Regia 17 3 1 13 18-42 10
16. Adony 17 2 3 12 24-56 9

FELHÍVÁS
8 fõs nõi csapatok

jelentkezését várjuk városi
KÉZILABDA-BAJNOKSÁG

indításához.

Telefon: 06 (25) 467 777,
06 (30) 747 6224.
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Egyre távolabb a dobogó
Sárbogárd—Kulcs 1-2 (0-1)

Sárbogárd: 80 nézõ. Vezette: Vitányi
László. Sárbogárd: Sipõcz, Csuti I. Z.,
Hegedûs (Szabó K. J.), Szabó J., Huszár,
Kapusi (Fekete), Szabó II. A., Bognár,
Csuti II. Z. (Ilyés), Csendes, Baki. Kulcs:
Papp, Krajcsovics (Kovács), Radnó, Fe-
kete, Dobos, Kurucz, Godó, Hadnagy,
Subi, Darázs, Brunerszki (Posch).
A tavasz elsõ hazai mérkõzésére igen ke-
vés nézõ volt kíváncsi. A mérkõzés elõtt
Németh Attila, a Légió ügyvezetõje egy
garnitúra felszerelést adott át a csapat-
nak, ezért a vezetõség és a játékosok ne-
vében köszönettel tartozunk neki.
A kiesés ellen harcoló kulcsiak ellen egy-
értelmûen csak a gyõzelem volt elfogad-
ható eredmény. Az elsõ említésre méltó
esemény a 7. percben történt, Kapusi
meghúzódott, cserére kényszerült. A 12.
percben a csereként beálló Fekete lövése
szállt kapu fölé. A 18. percben Hadnagy
25 m-es szabadrúgását védte Sipõcz. A
22. percben a tétovázó hazai védõk kö-
zött Subi megszerezte a vendégeknek a
vezetést, 0-1. A 25. percben Huszár szög-
letét a védõk felszabadították. A 31. perc-
ben Huszár szögletét Fekete fejelte
kapura, Papp kapus bravúrral hárította a
fejest. A 38. percben a kulcsi Fekete 20
m-es szabadrúgása szállt kapu mellé.
A II. félidõben a hazaiak mindent egy
lapra feltéve támadtak, de a vendégek a

védekezésben is jeleskedtek. A 47. perc-
ben Bognár közeli lövését védte a kapus.
Az elkövetkezõ 10 percben egymás után
6 hazai szöglet, az ellenfél teljesen beszo-
rult, de az egyenlítés nem sikerült. Az 57.
percben egy kontratámadásból az ellen-
fél elõtt nyílott gólszerzési lehetõség, a
csereként beállt Kovács lövését Sipõcz
bravúrral ütötte szögletre, egy kapu elõtti
kavarodásból Szabó II. egyenlített, 1-1. A
77. percben újabb védelmi hiba követke-
zett, a szemfüles Subi ismét a vendégeket
juttatta elõnyhöz, 1-2. A 82. percben Ilyés
16 m-es lövését védte a kapus. A 87. perc-
ben egyenlítési lehetõség volt, Huszár
szögletét Bognár kapu fölé fejelte. A ven-
dégek lelkesedésbõl és küzdeni tudásból
jelesre vizsgáztak. Megérdemelten vitték
haza a három pontot az elképzelés nél-
kül, akaratgyengén játszó hazaiaktól.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Kulcs 2-1 (0-1)

Vezette: Sziksz Tibor. Az alacsony szín-
vonalú mérkõzésen ennyivel jobb volt a
hazai csapat. Góllövõk: Barabás, Sebes-
tyén.
Március 24-én, vasárnap ismét hazai pá-
lyán játszik csapatunk, 13 órakor és 15
órakor Füle csapatát fogadjuk.
Jó szurkolást! Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Déli-csoport
eredményei

Jenõ—AEK Beloiannisz 2-2 (2-2)

Vezette: Sülyi. Gólszerzõ: Horváth, Kor-
mány, illetve Nikodémosz, Tóth. Kiállít-
va: Németh (Jenõ).

Ráckeresztúr II.—Zichyújfalu
1-4 (1-2)

Vezette: Dávid. Gólszerzõ: Maros, illet-
ve Újfalusi, Németh, Káplár, Kulacs.

Vajta—Dég 0-2 (0-1)

Vezette: Piros. Gólszerzõ: Maráczi, Gu-
lyás.

Rácalmás—Besnyõ 2-1 (1-1)

Vezette: Nagy M. Gólszerzõ: Munkácsi,
Hepp, illetve Mauer.

Perkáta—Alap 2-4 (0-1)

Vezette: Csörgi. Gólszerzõ. Bogó, Paksi,
illetve Hegedûs (2), Szabó, Palotai.

Cikola—Sárszentágota 1-1 (1-0)

Vezette: Mester. Gólszerzõ: Kovács, il-
letve Magyar.

Nagylók—Nagyvenyim 1-4 (1-1)

Vezette: Tóth. Gólszerzõ: András, illetve
Székelyi (3), Tóth.

A Déli-csoport állása
1. Alap 15 12 1 2 56-18 37
2. Dég 15 11 - 4 42-16 33
3. Zichyújfalu 15 10 2 3 62-29 32
4. Vajta 15 8 2 5 39-33 26
5. Jenõ 15 7 5 3 54-29 26
6. Sárszentágota 15 8 1 6 38-32 25
7. Besnyõ 15 7 3 5 41-32 24
8. Beloiannisz 15 7 5 3 39-26 23
9. Rácalmás 15 7 2 6 40-29 23
10. Nagyvenyim 15 6 1 8 40-35 19
11. Cikola 15 3 6 6 16-45 15
12. Perkáta 15 2 - 13 19-78 6
13. Ráckeresztúr II. 15 1 1 13 12-54 4
14. Nagylók 15 1 1 13 12-84 4
Beloiannisztól 1 büntetõpont levonva.

Pályázat sporttámogatásokra
A sárbogárdi képviselõ-testület civil bi-
zottsága pályázatot hirdet 2007. évre
sportcélú támogatások elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesí-
teni a Sárbogárdon sporttevékenységet
folytató szervezetek sportcélú prog-
ramjait 2007. évben.
A pályázók köre: támogatásban része-
síthetõk a helyi, sporttal foglalkozó, el-
sõsorban sporttevékenységet gyakorló
szervezetek, amelyek bíróság által nyil-
vántartásba vett egyesületek, közhasz-
nú szervezetek, vagy alapítványok for-
májában mûködnek, és az önkormány-
zat illetékességi területén bejegyzett
székhellyel rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a kitöltött, aláírással, pecséttel hite-
lesített pályázati adatlapot;
— bírósági bejegyzést igazoló okirat hi-
teles másolatát;
— alapszabály, illetve alapító okirat hi-
teles másolatát;
— a program részletes leírását;
— a kért támogatás felhasználási tervét
részletezve.

A pályázatot 2007. évi sportcélú prog-
ram támogatására lehet benyújtani, a
támogatás átutalása/felhasználása a
program idõpontjától függ.
A pályázat benyújtásának határideje:
2007. április 5., 11.30 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá:
CISB SPORTCÉLÚ PÁLYÁZAT 2007.
A pályázatokat Barna Edina szakrefe-
rens címére (polgármesteri hivatal
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., 21. szo-
ba) kell eljuttatni.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2007. április 13.
A pályázati elbírálás eredményérõl
minden pályázót írásban értesítünk
2007. május 2-áig.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a
pályázati adatlapot átvehetik Barna
Edina szakreferensnél a polgármesteri
hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök te-
re 2., I. emelet 21.).

Civil kapcsolatok, ifjúsági és
sportbizottság elnöke

AKCIÓ
március 23-tól!

COCCOLINO 1 liter 370 Ft
ALWAY'S eü. betétek 330 Ft
BLEND-A-MED 75 ml 300 Ft
SIGNAL fogkrém 75 ml 180 Ft
REPLAY DEO 520 Ft
LOCSOLÓKÖLNIK 130 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
A gólzsák döntött

Vidámfiúk—Twister 6-4 (1-2)

Vezette: Tóth I. Vidámfiúk: Oláh, Nyári,
Kovács, Keresztyén, Horváth. Csere:
Huszti R., Németh. Twister: Bodoki, Ba-
logh, Tóth, Bognár I., Bognár T. Csere:
Strausz.

A Bogárd Tv március 22-én, 18 órakor
teljes terjedelemben felvételrõl sugároz-
za.

Késõi feltámadás

Flamengó—Taki Team 2-4 (1-3)

Vezette: Szakács I. Flamengó: Lekner,
Tóth S., Varga, Derecskei, Vértes. Csere:
Banda, Berta, Killer, Tóth A. Taki Team:
Lajtos, Lakatos, Rohonczi M., Vörös,
Rohonczi G. Csere: Rohonczi R.

A már kiesett Taki Team többet táma-
dott. Nem talált ellenszert a Flamengó.
Emberelõnybe került a Taki Team, és ezt
két góllal hálálta meg. Tóth S. kétperces
kiállítása megadta az alaphangot. Ezután
Lakatos Gy. került elõbb kétperces, majd
végleges kiállításra. Ez nem zavarta meg
a Taki Team játékosait, mert újabb gólt
rúgtak. Szépített a Flamengó. Forróso-
dott a hangulat a pályán és a közönség kö-
rében. Kérdéses volt, hogy a második fél-
idõt végig emberhátrányban játszó Taki
Team ki tudja-e húzni. Túlkombinálták a
helyzeteket a Flamengó játékosai. Bün-
tetõhöz jutott a Taki Team. Növelhette
volna az elõnyét, de Lajtos büntetõjét
Lekner kivédte. Ezután viszont olyan gólt
kapott, amit kisiskolás korban sem sza-
bad. Végül Vértes szépített. Sárga lap:
Banda. Piros lap: Tóth 2 perc, Lakatos 2
perc, Lakatos végleg. Góllövõk: Varga,
Vértes, illetve Rohonczi M. (2), Rohon-
czi G. (2).

Dübörgött a „Truck-tor”

Miklós-Cece—B. B. Truck 1-2 (1-1)

Vezette: Ébl M. Miklós-Cece: Kokics,
Klazer, Démuth, Kiss J., dr. Erdélyi. Cse-
re: Farkas, Varga. B. B. Truck: Meilinger,
Balázs, Zádori, Sebestyén, Dobrovoczki.
Csere: Simon.

Hamar vezetést szerzett a Miklós-Cece.
Többet támadtak, de helyzeteket ritkán
tudtak kialakítani, vagy ha volt, azt
Meilinger hárította. Sebestyén egyéni ak-
ció után egyenlített. A második félidõben
jobban dübörgött a Truck. Dobrovoczki
lehetetlen szögbõl lõtt góljával megsze-
rezte a három pontot. Piros lap: Zádori 2
perc. Góllövõ: Kiss J., illetve Sebestyén,
Dobrovoczki.

Oda az ezüstérem

Sárkeresztúr KIKE—Memphis Plus
5-4 (2-2)

Vezette: Tóth I. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger, Sütõ, Szauervein. Csere: Ma-
dár, Viola. Memphis: Szilágyi, Herceg,
Takács, Emperger, Simon. Csere: Szabó.
A Bogárd Tv március 23-án, 18 órakor
teljes terjedelmében felvételrõl sugároz-
za.

Nem ezt vártuk

Légió 2000 Security-Fair
Bútor—Pusztaegresi Fiúk 3-1 (2-1)

Vezette: Szakács I. Légió: Megyesi, Né-
meth, Csuti, Mondovics, Csizmadia. Cse-
re: Szilágyi Cs., Szilágyi F., Rozgonyi.
Pusztaegres: Ellenbruck, Batári, Õri Cs.,
Kolonics, Fodor.
Tét nélküli mérkõzésen a bajnokságot
nyert csapat túl lassúra vette az iramot. A
közönség gólzáporos gyõzelem helyett
egy nyögvenyelõs mérkõzést látott. A
csere nélkül játszó Pusztaegres végül el-
fáradt, és ez okozta a vereséget. Ez a já-
ték, amit a Légió bemutatott, a felsõház-
ban nagyon kevés lesz. Góllövõk:
Csizmadia, Rozgonyi, Csuti, illetve
Kolonics.

Vereséggel búcsúzott a bajnok

Extrém—Arsenal 2-3 (1-2)
Vezette: Ébl M. Extrém: Vörös, Rosz-
kopf, Oszvald, Juhász, Horváth D. Csere:
Dévényi, Horváth T. Arsenal: Haray, Ve-
res G., Derecskei G., Érsek, Lukács. Cse-
re: Csajbók, Veres P.
Meglepetésre az Arsenal szerzett veze-
tést, sõt, ezután 100%-os helyzetben hi-
bázott a jó iramú, változatos mérkõzésen,
melyet az Arsenal produkált. Egyéni já-
ték után egyenlített az Extrém. Nem so-
káig tartott a vezetés, mert újból elõnyt
szerzett az Arsenal. A második félidõben
a játék szintén az Arsenalról szólt. Elõbb
Dévényi potyagóllal egyenlített, de jött
Derecskei, és bebiztosította a gyõzelmet
a vereségbe belenyugvó Extrém ellen.
Góllövõk: Horváth D., Dévényi, illetve
Lukács, Derecskei (2).

Sok helyzet, kevés gól

Toledo 2005—Bad Boys 2-1 (0-0)
Vezette: Szakács I. Toledo: Csuti J., Csuti
T., ifj. Bodoki, Orosz, Kiss L. Csere: Ba-
rabás, Horváth, Kiss A., Orbán. Bad
Boys: Porkoláb, Mikuli, Juhász Á., Soós,
Juhász L. Csere: —.
A két csapat presztízsmérkõzést játszott
sok kihagyott helyzettel. A csere nélküli
Bad Boys csapata végig egyenrangú part-
ner volt. Csak a szerencsének köszönheti

a három pontot a Toledo. Sokkal több ki-
dolgozott helyzete volt a Bad Boysnak.
Góllövõk: Bodoki, Orosz, illetve Mikuli.

Generálra szorul a Spuri

Haladás—Spuri 7-1 (3-0)
Vezette: Ébl M. Haladás: Géczi, Szántó
Zs., Szalai, Szántó K., Szabó. Csere:
Hollósi, Kiss J. Spuri: Németh, Kovács,
Kiss J., Huszár L., Bereczki. Csere:
Ádám, Huszár T., Kiss I., dr. Roshdi.
A jobb helyezésért vívott csatában leisko-
lázta a Haladás a Spuri csapatát. Egy cso-
mó kihagyott helyzet utáni eredmény a
Spurira nézve hízelgõ, hiába voltak töb-
ben, de nem elegen. Sárga lap: Szabó, il-
letve dr. Roshdi. Góllövõk: Kiss J., Szabó
(3), Szántó K. (2), Hollósi, illetve Kiss I.

Az utolsó szó jogán

OMV—DKS 1-5 (1-1)
Vezette: Tóth I. OMV: Halasi, Nagy,
Gráczer, Domján J. Csere: —. DKS:
Suplicz, Kelemen, Somogyvári, Szabó,
Domján Zs. Csere: Kassai.
Az elsõ félidõben szépen elfocizgattak a
csapatok. Az OMV szerzett vezetést.
Büntetõhöz jutott a DKS kezezés miatt.
A labda mögé Kassai állt, melyet biztosan
értékesített. Egyenlõ az állás. A második
félidõben kicsit javult az iram, mely a
DKS-nek kedvezett, hisz négy rúgott gól-
jukra az OMV nem tudott válaszolni, el-
fáradtak a bajnokság végére. Gyõzelmé-
vel a DKS két helyet lépett elõre.
Góllövõk: Killer, Kassai (2), Szabó,
Kelemen, Domján Zs.

A hármas sípszó a bajnokság
végét jelezte

Krencz-nagyker—Enying 3-5 (0-3)
Vezette: Szakács I. Krencz: Pálinkás,
Ragyamócki, Király, Somogyi, Gyenis.
Csere: Schneider J., Simon, Petrovics,
Vámosi. Enying: Varga, Csányi, Pudelka,
Nagy, Krizsán. Csere: Körmendi I.,
Körmendi II.
A mérkõzés tétje a jobb helyezés volt.
Nagy iramban kezdtek a csapatok a
sportszerû mérkõzésen. Míg az egyik csa-
pat — amelyik a bajnokság során a leg-
szebb játékot nyújtotta — rúgott három
gólt, addig a vesztes csapat nem talált a
kapuba, vagy Varga ezen a mérkõzésen
remekül védett. Az elsõ félidõ végén el-
dõlni látszott a három pont sorsa. Nem
adta fel a mérkõzést a Krencz-csapat,
mert a második félidõben két Király talá-
lattal szorossá tették az eredményt. En-
nek annyira örültek, hogy nem figyeltek
és Krizsán kétszer talált a kapujukba. A
végén Gyenis hatalmas gólt rúgott, ezzel
kialakította a végeredményt. Hármas síp-
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szó után vége a 2006-2007. évi Légió 2000
Security—Fair Bútor teremlabdarúgó-
bajnokság mérkõzéseinek. Még március
24-én, a sportbálon ünnepélyes díjkiosz-
tásra várjuk a szponzorokat, játékosokat
és családtagjaikat. Góllövõk: Király (2),
Gyenis, illetve Nagy, Körmendi II., Pu-
delka, Krizsán (2).
Azonos pontszámot elért csapatoknál a
versenykiírás IX. fejezet értelmében:
Memphis Plusz—Enying: 1-1, illetve 3-7;
Krencz-nagyker—Flamengó 9-2, illetve
4-3;
— egymás elleni eredmény,
— több rúgott gól döntött.
A bajnokság legsportosabb csapata címet
a DKS érdemelte ki. A további díjazottak
névsorát a záró rendezvényen ismertetik
a szervezõk, az adatok elemzése után.

—G. F.—

Tabella

A Bogárd és Vidéke-csoport
végeredménye

1. Extrém 13 3 4 75-41 42
2. Magnum 12 1 7 66-63 37
3. Memphis Plusz 10 4 6 70-50 34
4. Enying 11 1 8 88-63 34
5. Sárkeresztúr KIKE 9 4 7 74-64 31
6. DKS 9 2 9 72-78 29
7. Krencz-nagyker 9 1 10 77-60 28
8. Flamengó 8 4 8 51-69 28
9. OMV 8 3 9 63-65 24
10. Taki Team 4 2 14 54-93 14
11. Arsenal 3 3 14 36-81 12

A vonal alatti csapatok kiestek a Fair Bú-
tor csoportba.
Az OMV összeredményébõl 3 pont le-
vonva.

A góllövõlista állása
39 gólos: Bor József (Magnum) gólkirály,
27 gólos: Somogyi László (Krencz-nagy-
ker), 23 gólos: Körmendi II. Zoltán
(Enying).

A Fair Bútor-csoport végeredménye
1. Légió-Fair Kft. 16 1 3 101-30 49
2. Twister 13 4 3 75-34 43
3. Toledo 2005 15 3 2 82-50 38
4. Vidámfiúk 12 1 7 85-67 37
5. Haladás 11 3 6 67-37 36
6. Miklós-Cece 10 4 6 78-53 34
7. B. B. Truck SE 7 2 11 45-61 23
8. Bad Boys 6 2 12 44-57 17
9. Pusztaegresi Fiúk 4 3 13 44-72 15
10. Spuri 4 1 15 30-81 13
11. Vasutas - - 20 27-139 -3
A vonal feletti csapatok feljutottak a
Bogárd és Vidéke-csoportba.
A Bad Boys és a Vasutas összeredményé-
bõl 3 pont levonva.
A Toledo 2005 összeredményébõl 10
pont levonva.

A góllövõlista állása
46 gólos: Horváth János (Vidámfiúk)
gólkirály, 42 gólos: dr. Erdélyi Tamás
(Miklós-Cece), 35 gólos: Kristóf Gábor
(Twister).

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2007. március 26-
án (hétfõn), 13.00 órakor rendkívüli
ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Sárbogárd Város pol-
gármesteri hivatalának díszterme:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend
1. Az ÁMK Aprajafalva Óvoda átszer-
vezése.
2. Az ÁMK Kossuth Zsuzsanna Klub
átszervezése.
3. Az Általános Mûvelõdési Központ
Sárbogárd, Szent István u. 79. alapító
okiratának módosítása.
4. A közmûvelõdési feladatról szóló
1/2000. (II. 14.) Ktr. számú rendelet
módosítása.
5. A Zengõ Óvoda átszervezése.
6. A Zengõ Óvoda alapító okiratának
módosítása.
7. Az Általános Mûvelõdési Központ
Sárbogárd, Szent István u. 79. jogutód-
lással történõ megszüntetése.
8. A Zengõ Óvoda jogutódlással törté-
nõ megszüntetése.
9. Sárbogárdi Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat jogutódlással tör-
ténõ megszüntetése.
10. Mészöly Géza Általános Iskola át-
szervezése.
11. Pályázati kiírás a Központi Általá-
nos Iskola, Óvoda, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõi állá-
sára.
12. Sárbogárd város 2007—2010.
évekre szóló gazdasági programja.

Zárt ülés
1. Intézményvezetõi megbízás vissza-
vonása.
2. Intézményvezetõi megbízás vissza-
vonása.
3. Intézményvezetõi megbízás.

Juhász János polgármester

A Bogárd és Vidéke-csoport 1. helyezettje az Extrém csapata

A Fair Bútor-csoport I. helyezettje a Légió-Fair Kft. csapata

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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E V A N G E L I Z Á C I Ó
S Á R E G R E S E N

Hétvégén a tóalmási biblia-
iskola közössége volt a sár-
egresi református gyüleke-
zet vendége. A jó hangú fia-
talok énekes evangelizáció-
val, pantomim-elõadással,
bizonyságtétellel szóltak a
hit erejérõl, amely lélekben
megújult életüket meghatá-
rozza. Az evangelizáció
után rövid interjút készített
a csoport egyik tagjával, Ré-
kával Polgár Tibor lelkész.

P. T.: — Két évvel ezelõtt, amikor Abaújkéren szolgáltunk, na-
gyon örültünk annak, hogy az Élet Szava csoport eljött evange-
lizálni. Voltak, akik sírva mentek haza errõl az alkalomról,
ezért is döntöttünk úgy, hogy itt, Sáregresen is tartunk ilyen
evangelizációs alkalmat. Szoktatok máshova is menni, más gyü-
lekezetekbe? Szeretném, ha összefoglalnád röviden ezt a mai
estét néhány szóban!

Réka: — Ahova hívnak, szívesen elmegyünk, nemcsak gyüleke-
zetekbe, hanem iskolákba, különbözõ konferenciákra is. Ezek-
nek az alkalmaknak az a célja, hogy bátorítás és áldás lehessünk
akár hívõk vagy hitetlenek számára. Ez a mai este azért volt ál-
dás számunkra, mert én onnan fentrõl, a színpadról nagyon sok
meghatódott, könnyes szemet láttam. Tudjuk, hogy kint a világ-
ban nagyon sok keresgélõ ember van, Istent különbözõ mód-
szerek által, helyeken keresik, nem látják azt, hogy mennyire
egyszerû az, hogy Isten mindenben megtalálható. És errõl a re-
ménységrõl, ami nekünk is megvan az életünkben, errõl szeret-
nénk az embereknek beszélni. Jó volt utána beszélgetni néhány
emberrel, hallani azt, hogy bátorítás volt számukra az, hogy itt
voltunk.

P. T.: — Réka, nagyon örültünk annak, hogy itt voltatok az Élet
Szavával, és egy evangelizációs alkalmon szolgáltatok közöt-
tünk. Te mivel foglalkozol Tóalmáson a misszióban?

Réka: — Elsõsorban a gyerekszolgálatokat szervezem, ezen kí-
vül még különbözõ szolgálati lehetõségeket. Én felelek azért,
hogy megszervezzük a dátumokat és egyeztessük.

P. T.: — Köszönjük szépen, én is az életemnek az egyik legszebb
esztendejét töltöttem Tóalmáson. A kapcsolatteremtés, kap-
csolatépítés szerintem nagyon fontos dolog az Élet Szava Ala-
pítvány és az egyházak között. A határok nem választanak el
bennünket. Ha Krisztusban vagyunk, akkor megfoghatjuk egy-
más kezét, és hirdethetjük az evangéliumot mindenkinek.

Hargitai Lajos

Hittanos találkozó

Hétvégén Alsószentivánra jöttek a mezõföldi katolikus egyház-
kerület településeirõl hittanos csoportok, lelkészek, hittanta-
nárok, lelkészi segítõk vezetésével. A szép idõben a Mária-za-
rándokhely csodálatos környezete adott otthont ennek a hitta-
nos találkozónak. A gyerekeknek érdekes programokat szer-
veztek. Megismerkedtek a templommal, a kegytárgyakkal, játé-
kos vetélkedõkön vettek részt a szabadban kialakított állomás-
helyeken, ahol különbözõ ügyességi játékok mellett lehetett
megpróbálni a hagyományos magyar íjat is. A közös ebéd után
játékkal, szabad programmal töltötték el a délutánt.

Hargitai Lajos

Asztalitenisz-hírek
Az ünnepek alatt sem volt pihenõjük az asztaliteniszezõknek.
Pénteken Pincehelyre látogattak a versenyzõk, ahol a kiírt Pin-
cehely-kupán indultak váltakozó sikerrel.
Egyedül Tósoki Fanni volt az, aki remek játékkal a nõi mezõny-
ben megszerezte az elsõ helyet és a vele járó tortát, a többiek já-
téka volt már jobb is.
Szombaton az NB III-as csapat játékosai álltak asztalhoz
Szabadbattyánban. Ez a mérkõzés a felejthetõ kategóriába tar-
tozik, egyedül Lovász Lajos volt az, aki minden egyéni mérkõzé-
sét megnyerte, Dörögdi Gábor és ifj. Papp László egy-egy mér-
kõzést nyert, id. Papp sajnos még a kötelezõ egy mérkõzését
sem tudta megnyerni, így alakult ki a 12-6-os szabadbattyáni
gyõzelem.
Vasárnap a legfiatalabb versenyzõk, az újoncok állhattak asz-
talhoz Dunaújvárosban. A sárbogárdiakat Úrfi Ádám és Grósz
Ádám képviselte szintén váltakozó eredménnyel. Úrfi Ádám-
nak sikerült egy bronzérmet begyûjtenie, míg Grósz Ádámnak
ez most sajnos nem sikerült.
A következõ hazai mérkõzésre csak április 14-én kerül sor itt-
hon, amikor Szár csapata lesz az ellenfél.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

SAK-VEZETÕSÉG
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24-én, szombaton, 19 órakor

Apocalypto
Színes, amerikai kalandfilm

A Maja Birodalom több mint 1000
évig uralkodott Amerikában, létreho-
zott egy hihetetlenül fejlett társadal-
mi, kulturális és tudományos eredmé-
nyeket elérõ, lenyûgözõ civilizációt,
mely végül szinte egyik pillanatról a
másikra összeomlott.
A film hõse egy fiatal férfi, akit egyik
pillanatról a másikra tépnek ki addigi
idillikus világából. Egy olyan út áll
elõtte, amit a kegyetlen zsarnokság és
a félelem kövezett ki, és ami a biztos
halálba vezet. Amikor szembesül az-
zal, hogy társaival együtt a legkegyet-
lenebb módon fogják az isteneknek
feláldozni, mindenre elszántan próbál
megmenekülni, és hazajutni a család-
jához, szerelméhez. Mint az ûzött vad,
minden pillanatban az életéért mene-
kül.

Jöjjön moziba
a mûvelõdési

otthonba!Ünnep a gimiben

Március 15-én a gimnázium udvarán, a
Petõfi-szobornál emlékeztek a gimnázi-
um tanulói és tanárai 1848 eseményeire,
majd a mûvelõdési központban hirdették
ki a Petõfi-pályázatok eredményeit.

/H/

TAVASZI HANGVERSENYTAVASZI HANGVERSENY
Szeretettel meghívjukSzeretettel meghívjuk

2007. április 1-jén, vasárnap, 18 órakor2007. április 1-jén, vasárnap, 18 órakor

a sárbogárdi mûvelõdési házban rendezendõ koncertünkre.a sárbogárdi mûvelõdési házban rendezendõ koncertünkre.

Fellépnek: Fülei Balázs (zongora), Várdai István (gordonka).Fellépnek: Fülei Balázs (zongora), Várdai István (gordonka).
Mindkét ifjú muzsikus számos hazai és külföldi verseny gyõztese.Mindkét ifjú muzsikus számos hazai és külföldi verseny gyõztese.

Programjukon a júniusban Moszkvában megrendezendõProgramjukon a júniusban Moszkvában megrendezendõ
nemzetközi verseny darabjai szerepelnek.nemzetközi verseny darabjai szerepelnek.

Mindenkit szeretettel vár a Bogárd-Dal Egyesület.Mindenkit szeretettel vár a Bogárd-Dal Egyesület.

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

Márkás FÜRDÕRUHA-KIÁRUSÍTÁS
36-50-es méretig!

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2007. március 26., hétfõ, 9-13 óráig.

FELHÍVÁS
A Sárszentmiklós Egyesület

Borbarát Köre

2007. április 14-én, szombaton
a miklósi klubkönyvtárban

megrendezi a

IX. SÁRSZENTMIKLÓSI
BORVERSENYT,

amelyre tisztelettel hívja a Sárbogárd
és térségében élõ gazdákat.

Nevezni lehet: Sárbogárd és térségé-
ben termelt SZÕLÕBÕL készített
borral.
Nevezési díj fajtánként: 600 Ft. Ebéd:
600 Ft/fõ.
A minõsítést és bírálatot hivatásos
borszakértõkbõl és helyi gazdákból ál-
ló zsûri végzi.
Nevezés: 2007. április 13-áig, szemé-
lyesen, hétfõn és kedden, esténként
18—21 óráig a miklósi klubkönyvtár-
ban, vagy a 06 (20) 9333 485-ös (Szu-
per György, a Borbarát Kör elnöke), a
06 (70) 284 1095-ös (Nagy György),
valamint a 06 (20) 5813 843-as
(Luczek Tibor) telefonon.
A borok leadása: 2007. április 13-án
(péntek), 17—21 óráig, a szokásos
módon: fajtánként 2 db 0,7 l-es zöld,
hosszú nyakú borosüvegekben.

Mindenkit szeretettel várnak
a rendezõk!
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Göngyölt karaj
Hozzávalók: 70 dkg csontozott karaj, 16
szelet baconszalonna, 30 dkg szilva
(aszalt), 2 dl vörösbor, 2 ágacska ore-
gano, olaj, 70 dkg burgonya, 2 evõkanál
vaj, õrölt bors, só.
Elkészítés: az oreganoágakról tépked-
jük le a leveleket, és a szárat meg az
aszalt szilvát fõzzük fel a vörösborban.
A karajt vágjuk vékony szeletekre,
klopfoljuk ki, sózzuk és borsozzuk.
Mindegyik szelet közepére tegyünk a
borban fõtt szilvából, tekerjük fel, és
kívülrõl göngyöljünk egy-egy szelet
szalonnába. Tûzzük meg fogvájóval,
és egy serpenyõben, kevés olajban pi-
rítsuk meg a tekercseket, majd a szilva
fõzõlevével felengedve tegyük 20
percre a 170 °C-os sütõbe. A meghá-
mozott, összevágott burgonyát enyhén
sós vízben félig fõzzük meg, csepegtes-
sük le, és bõ olajban süssük készre.

Diós rácsos
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 25
dkg Rama margarin, 10 dkg porcukor, 1
tojás, 1 csomag sütõpor, õrölt fahéj, pici
citromlé; a krémhez: 3 tojássárgája, 15
dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 15
dkg darált dió, baracklekvár.
Elkészítés: a tésztát gyorsan össze-
gyúrjuk, és letakarva hideg helyen áll-
ni hagyjuk. Ezután lisztezett deszkán
két részre osztjuk a tésztát, kibéleljük
az egyik résszel a tepsit. A krémet el-
készítjük, a tésztára elõször rásimítjuk
a lekvárt, majd a krémet, és ezután a
tészta másik felébõl készített rácsokat
rátesszük a tetejére. Elõmelegített sü-
tõben megsütjük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

O L V A S Á S
Újra tanulnak olvasni az
iskolások, szól a hír.
Egyszer már megtanulták
az elsõ osztályban, sõt,
voltak, akik már az iskola
megkezdése elõtt ismer-
ték a betûket, de pár év
múlva újra tanulni kell.
Mert mint kiderült, ki-
sebb-nagyobb nehézsé-
gek árán a nyolc osztályt
végzett fiatal ki tudja be-
tûzni az elõtte levõ szöve-
get, de jelentõs részük
nem érti, amit olvas. Tehát
nem a betûket kell ismé-
telten beleverni a fejükbe, hanem a
megértést. Régi dolog: nem elég olvasni,
érteni is kell.
Miközben itt írok a nappaliban, a jobb
kezem felõl a mennyezetig betölti az
egész falat egy polc tele könyvekkel. Bal
kéz felõl is emelkedik egy polc, ugyancsak
kötetekkel megrakva, néha kétsorosan is.
A további szobákban is polcok, könyvek.
Mikor kisgimnazista lettem a háború
után, jó néhány könyvön túlvoltam már
nagy betûfaló lévén, de a tulajdonomban
mindössze három kötet volt. Az életem
ebbõl a szempontból arról szól, hogyan
lett a háromból ezer. Tulajdonképpen
magam sem értem teljesen. Hogy került
hozzám ez a sok papír?
Volt egy pillanatom, mikor felvillant ben-
nem a kérdés: miért olvasnak az emberek?
Miért olvasok én naponta órákon át? És a
másik kérdés: hogyan lehetséges, hogy
vannak körülöttem emberek, akik soha
nem olvasnak? Õk másmilyen emberek?
Voltak és bizonyára vannak analfabéták,
akik bölcsebbek az egész idejüket könyv-
társzobákban töltõ tudósoknál. Lehet ez
vigasz egy olyan korban, amikor szemmel

láthatóan terjed az olvasni nem tudás? A
nem olvasó bölcs körülbelül olyan ritka,
mint a Nobel-díjas tudós vagy az olimpiai
bajnok. És mi van a betûtlen milliókkal?
Õk egy másik égitesten élnek. Nem látha-
tom a lelküket. Gyarló a képzeletem ah-
hoz, hogy megpróbáljak felidézni egy
olyan tudatot, amelybõl hiányzik a „Füst-
be ment terv”, nincs benne fogalom arról,
hogy „Bóbita, Bóbita táncol”, nincs kap-
csolódási pont a „gittegylet” szó hallatán
(és még sorolhatnám órákon át). Amit én
az olvasástól kaptam, azt nem cserélném
el egy ragyogó autóval.
Attól félek, hiába tanulnak ismételten ol-
vasni tizenéves általános iskolásaink.
Már nem vagyunk „olvasó nép”. A vona-
ton, villamoson alig lehet olyan embert
látni, aki belemélyed egy olvasmányba,
pedig volt idõ, amikor egy-egy fülkében
szinte mindenki falta a betûket. El kell fo-
gadni, hogy manapság a kép kell, lehetõ-
leg a mozgókép. És a digitalizáció kap-
csán ez még tovább fokozódik majd.
A vonatfülkékben az utasok majd nézik a
telefonjuk pici képernyõjét. Én sajnálom
õket.

(L. A.)

Sárbogárdon
LAKÓPARK
ÉPÍTÉSÉT

tervezõ cég piac- és igényfelmérés
céljából érdeklõdõket keres,

akik újépítésû, kedvezményes
hitellehetõséggel szeretnének

lakást vásárolni.

Tel.: 06 (30) 606 5990
E-mail: aldos@t-online.hu

Új civil szervezet Sárbogárdon
Március 6-án (a szokásos levelezgetések lezajlása után) kézhez kapták a Fejér Me-
gyei Bíróság végzését a Sárbogárdi Informatikai Közhasznú Egyesület tagjai szer-
vezetük hivatalos nyilvántartásba vételérõl.
A tíz fõvel megalakult — 18-25 éves fiatalokból álló — civil szervezet szeretné
összefogni a Sárbogárd és térségében élõ, informatika iránt érdeklõdõ egyéneket
és közösségeket. Népszerûsíteni szeretnék az informatika minden területét fiata-
lok és idõsek körében egyaránt. Az informatika, mint eszköz, egyre inkább átszövi
mindennapjainkat. Segíti, gyorsíthatja a világban való tájékozódást, ügyeink gyor-
sabb, megbízható intézését. A világ gyors változása egyre inkább igényli az egyének
és közösségek gyors alkalmazkodását, a „fordulat” felvételét. Egyre nagyobb jelen-
tõsége van a felnõttkorúak képzésének, az átképzéseknek. Ezek megoldásában
fontos szerepet szánnak a közösség tagjai egyesületüknek.
Az egyesülethez közvetlenül kapcsolódni kívánók szombatonként 18 órától talál-
kozhatnak az egyesületi tagokkal, kérhetnek közvetlen információkat a Sár-
szentmiklósi Klubkönyvtárban.
Elérési lehetõség: sike.email@gmail.com.

—való—
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REJTVÉNY

A betûk összekeveredtek.
Alkoss belõlük értelmes szavakat!

E D E E K K R Õ S;

V A Á G F Ó;

L Á Z A Á S D

Beküldési határidõ: március 27.

A BUTA RÓKA MEG AZ
OKOS VADKACSA

Õsz van. A buta róka azt gondolja magá-
ban: „A vadkacsák útra készülõdnek. Le-
megyek a folyópartra, fogok egy kacsát.”
A bokrok között odalopakodott, látja:
csakugyan egész sereg kacsa gyülekezett
össze a folyóparton. Egy kis vadkacsa ott
álldogál éppen a bokor tövében, lábacs-
kájával szárnyát, tollait rendezgeti.
Hopp, a róka elkapja a szárnyát! A vad-
kacsa nagyot rántott magán, és kitépte a
szárnyát a róka szájából. Csak a tolla ma-
radt a róka fogai között.
— Ejnye! — bosszankodik a róka. —
Hogy kitépte magát!
A csapat megriadt, szárnyra kapott és
felrepült.
A kis vadkacsa pedig ott maradt, eltörve a
szárnya, kitépve a tolla. Elrejtõzött a ná-
dasban, jó messzire a parttól.
Korgó gyomorral tért haza a róka.
Tél van. A buta róka azt gondolja magá-
ban: „Befagytak a vizek. Most már nem
menekülhet elõlem az én vadkacsám;
akárhova megy, nyomot hagy a havon, én
pedig követem a nyomát.”
Lement a folyópartra. Jól sejtette: az
úszóhártyás lábacskák nyomot hagytak a
parti hóban. A vadkacsa megint ott üldö-
gélt a bokor tövében, kinõtt a tolla.
A közelben forrás bugyogott a föld alól,
körös-körül megolvasztotta a jeget, lék
támadt a folyón, pára szállt belõle.
A róka rá akarta vetni magát a vadkacsá-
ra, de az egy csapásra eltûnt a lékben, a
jég alatt.
— Ejnye! — mérgelõdik a róka. — Ez
megfulladt!
Megint éhesen kullogott haza.

Tavasz van. Azt gondolja a ravasz róka:
„Olvad a jég a folyón. Elmegyek, megkere-
sem a vízbe fúlt vadkacsát.”
Leér a folyópartra, a vadkacsa ott úszkál
a vízre hajló bokor alatt, él, semmi baja!
A télen, amikor lebukott a jég alá, a túlsó
part mentén kibukkant. Ott is volt egy
lék. Így húzta ki a telet.
— Megállj csak! — bosszankodik a róka.
— Várj csak, mindjárt utánad ugrom a
vízbe!
— Hiába, hiába, hiába! — hápogta a vad-
kacsa.
Felrebbent a folyóról, és elrepült.
A hosszú télben meggyógyult a szárnya,
és tavaszra új tollacskái nõttek. A róka
hoppon maradt, megint korgó gyomorral
tért vissza a rókalyukba.

Heti idõjárás

A következõkben is folytatódik a vál-
tozékony idõjárás. Csütörtökön még
sokfelé várható jelentõs csapadék,
amely esõ, záporok, hózáporok formá-
jában hull majd, ezt néhol zivatar is kí-
sérheti. Csütörtök délelõtt nyugaton
havazás is elõfordulhat. Pénteken is
marad a csapadékos idõjárás, a keleti,
északkeleti szél is feltámadhat. Szom-
battól fokozatosan csökkenni kezd a
felhõzet, és egyre többfelé bújik elõ a
nap. Vasárnaptól már sokfelé, hétfõ-
tõl már országszerte napos, száraz idõ-
járásban lehet részünk. A nappali fel-
melegedés lassan erõsödik, de hajna-
lonként gyenge fagy elõfordulhat. A
reggeli hõmérséklet 0—5, a nappali
4—13 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
Helyes megfejtést küldött be: Kutassy
Gabriella, Sárbogárd; Varga Dávid,
Sárbogárd; Barabás Tamás, Kislók;
Koska Alexandra, Sárbogárd; Törzsök
Beáta, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

TÖRZSÖK BEÁTA

Sárbogárd, Tinódi u. 209.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

NYITOTT SPORTPÁLYAAKCIÓ
Sok szeretettel várjuk a sportolni, mozogni vágyókat intézményeink

külsõ sportpályáin szombatonként, 9—12 óra között:

április 7.: Mészöly Géza Általános Iskola;
április 14.: Sárszentmiklósi Általános Iskola;
április 28.: Szent István Általános Iskola;
május 5.: Mészöly Géza Általános Iskola;
május 12.: Sárszentmiklósi Általános Iskola;
május 19.: Szent István Általános Iskola;
május 26.: Mészöly Géza Általános Iskola;
június 2.: Sárszentmiklósi Általános Iskola;
június 9.: Szent István Általános Iskola;
június 23.: Mészöly Géza Általános Iskola;
június 30.: Sárszentmiklósi Általános Iskola;
július 7.: Szent István Általános Iskola;
július 14.: Mészöly Géza Általános Iskola;
július 21.: Sárszentmiklósi Általános Iskola;
július 28.: Szent István Általános Iskola;
augusztus 4.: Mészöly Géza Általános Iskola;

augusztus 11.: Sárszentmiklósi
Általános Iskola;

augusztus 18.: Szent István Általános Iskola;
augusztus 25.: Mészöly Géza

Általános Iskola;
szeptember 1.: Sárszentmiklósi

Általános Iskola;
szeptember 8.: Szent István Általános Iskola;
szeptember 15.: Mészöly Géza

Általános Iskola;
szeptember 22.: Sárszentmiklósi

Általános Iskola;
szeptember 29.: Szent István

Általános Iskola;
október 6.: Mészöly Géza Általános Iskola;
október 13.: Sárszentmiklósi Általános Iskola.

Intézményvezetõk
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Március 24., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Pufóka
kalandjai 8.15 Az én kis állatkertem 8.20 Momentán 8.45 Csellengõk 9.10 Baba
Tévé 9.40 Halhatatlanok Társulata 10.30 Delta 11.00 Ízvadász 11.30 Mûkorcso-
lya-vb 11.35 Hírek 13.40 Mindentudás Egyeteme 14.35 Munka-társ 15.05 Autó-
vízió 15.35 TS-Bajnokok Ligája magazin 16.05 TS- Kézilabda Bajnokok Ligá-
ja-mérkõzés 18.00 Testi mesék 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show
19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.05 Dob+basszus 20.35 Együtt 1957 óta 23.40 Hírek
23.45 Sporthírek 23.55 Zabriskie Point 1.50 A dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.25 Kölyökklub 9.00 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.35 Rendõr-akadémia 14.30 Egy rém rendes család
15.00 L. A. Heat — Halálos páros 15.45 Harmadik mûszak 16.50 Lányok pórázon
18.30 Híradó 19.00 Címlapsztori 20.00 Dirty Dancing 2. 21.40 Nyerõ páros 23.30
Így készült: Ópium 23.55 Tabu 1.45 X-csapat
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.50 A vadon naplója 11.25 Babavilág 12.00 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 Activity a jégen! 20.30 Diszkópatkányok 22.05 Rambó 0.05 Delta
kommandó 2.2.00 Ed 2.50 Chris Isaak-show 3.40 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 Barangoló 13.04 Új
Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese
19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 A nemesség kötelez—Bokor
Péter dokumentummûsora 21.20 Zene 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok
23.00 Hírek, kenó 23.04 Horváth Mihály dédunokája Grigonj Ginzburg tanítványa
0.10 Éjszaka

Március 25., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori
8.50 Fõtér 8.50 Úszó- és vízilabda-vb 9.45 „Így szól az Úr!” 9.50 Örömhír 10.25
Unitárius ifjúsági mûsor 10.35 Az utódok reménysége 10.55 TS—Moto GP 12.00
Hírek 12.05 Úszó- és vízilabda-vb 14.00 Mûkorcsolya-vb 15.40 Magyar elsõk
15.55 Unokáink sem fogják látni 16.25 Feszti körkép 16.55 Abszolút 17.25 Ve-
võ-szolgálat 17.55 BBC-exkluzív 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 A
szólás szabadsága 21.35 Szeretem az ellenségem 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek
23.50 TS—Motorsport 0.15 TS—Moto GP
RTL KLUB: 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.40 Inuyasha 10.15 receptklub 10.30
Játék 11.30 Cadillac Drive 12.00 Híradó 12.30 Vadnyugati fejvadász 13.30 Ma-
gyar Autósport-magazin 13.45 Forma-1-magazin 14.15 Egy rém rendes család
14.45 Seven Days—Az idõkapu 15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Döglött akták
17.30 Titkos küldetés 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Nõ a baj 21.55 Heti he-
tes 23.05 Auschwitz 0.10 36 óra a halálig 1.55 Portré 2.20 X-csapat
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.55
Lassie 10.25 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Sliders 12.35 Knight Rider
13.25 Flipper legújabb kalandjai 14.35 Monk — Flúgos nyomozó 15.30 Smallville
16.30 Gyilkos számok 17.25 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.00 Amerikai pite 4. 22.45 Képírók 1.00 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 Unitárius istentisztelet 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 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30
Esti mese 19.40 Magyar nóta, népies mûdal 20.04 Archívumok mélyérõl 22.00
Krónika 22.20 Közvetítés a Veszprémi Játékszínbõl: Szabadság-hegy 23.44 Bach:
A-moll hegedûverseny 0.10 Éjszaka

Március 26., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A sokszí-
nû vallás 9.20 Vevõszolgálat 9.45 Mit fõzzünk ma? 10.00 Úszó- és vízilabda-vb
11.10 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.10 Úszó- és vízilabda-vb 14.00 Roma
magazin 14.35 Domovina 15.05 BBC-exkluzív 16.05 Kodály 125 16.10 Múltidézõ
Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ, a
varázsló 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé
20.00 A tv ügyvédje 21.00 Kékfény 22.00 Hétfõ este 22.35 Kultúrház 23.05
Médiamix 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Összefoglaló az úszó- és
vízilabda-vb mai eseményeirõl 0.40 A fiú 2.20 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
13.50 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 21.05 Gyõzike 22.00 A rettegés foka 23.05 Eltanácsolt ta-
nácsadó 0.50 Reflektor 1.05 Itthon 1.25 X-csapat 2.15 AutóMánia 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Alfred Hitchcock bemutatja 12.15 Észbontó 13.15
Jim, a Randiguru 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Szüle-
tett feleségek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100

ellen 21.00 Frey-dosszié 22.05 Elemi ösztön 0.40 Tények este 1.10 Csillagkapu
2.00 Echo 3.40 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 Vadhattyúk—Epizódok
Jung Chang regényébõl 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 Magyarországról jövök
17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Aranyhímzés-Bánki
Éva regénye 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Etikai
kódex 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangversenymúzeum 0.10 Éjszaka

Március 27., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Babaté-
vé 9.20 Abszolút 9.50 Mit fõzzünk ma? 10.05 Úszó-és vízilabda-vb 11.00 Úszó- és
vízilabda-vb 13.00 Hírek 13.10 Srpski ekran 13.35 Unser Bildschirm 14.05
Dob+basszus 14.35 Emeljük fel szívünket! 14.45 Katolikus krónika 15.15 Kodály
125 15.20 Csináljuk a fesztivált! 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Kör-
zeti híradók 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap 17.55 Bûvölet
18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Önök kérték! 20.15 Életképek
21.00 Kedd 21 22.00 Kedd este 22.35 Kultúrház 23.05 Határtalan emberek-határ-
talan történetek 23.35 Híradó 23.40 Sporthírek 23.50 Összefoglaló az úszó- és ví-
zilabda-vb mai eseményeirõl 0.40 Háború a háborúról 3.20 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 Játék a tör-
vénnyel 13.55 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos!
19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 Vészhelyzet 22.00 A Grace Klinika 22.55
XXI. század, a legendák velünk élnek 23.25 Az elnök emberei 0.25 Reflektor 0.40
Igaz történetek 2.40 X-csapat 3.20 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.15 Észbontó 13.15 A
rendíthetetlen ólomkatona 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák
17.30 Született feleségek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Egy a 100 ellen 21.00 Utánunk a vízözön 23.35 Tények este 0.05 Alexand-
ra-pódium 0.35 Pacific Palisades 1.25 Alfred Hitchcock bemutatja 1.55 Magyar
film 2.35 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 Vad-
hattyúk 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 Társalgó
15.05 Hangos recept 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra
plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Aranyhímzés 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 operettekbõl 0.10 Éjszaka

Március 28., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A tv ügy-
védje 9.50 Mit fõzzünk ma? 10.05 Úszó- és vízilabda-vb 11.00 Úszó- és vízilab-
da-vb 13.00 Hírek 13.10 Hrvatska 13.35 Ecranul nostru 14.05 Netkori 15.55 Kor-
mányváró 15.20 Feszti körkép 15.50 Fogadóóra 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30
Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap
18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 A közvetítõ 22.00
Szerda este 22.35 Kultúrház 23.05 Lapozó 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50
Összefoglaló az úszó- és vízilabda-vb mai eseményeirõl 0.45 És senki más 2.15
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 Édes kis her-
cegem 13.50 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos!
19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 CSI — Miami helyszínelõk 22.00 Dr.
Csont 22.55 Alias 23.50 Így készült a Buhera mátrix 0.20 Reflektor 0.40 Kingdom
Hospital — A félelem kórháza 1.35 X-csapat 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.20 Észbontó 13.20
Attila, a hunok királya 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30
Született feleségek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a
100 ellen 21.00 Doktor House 22.00 Egy rém rendes család Budapesten 22.30
4400 23.30 A mélység fantomja 0.30 Tények este 1.00 Az üldözõk 3.20
Hack—mindörökké zsaru 4.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Beszélni
nehéz! 11.33 Vadhattyúk 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája 14.10 Zene-szóval
15.05 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Digitális
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Aranyhímzés 21.05 Magyarok a nagyvilágban
22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04 Nagymesterek—világhírû
elõadómûvészek 0.10 Éjszaka
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Március 29., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Testi
mesék 9.50 Mit fõzzünk ma? 10.05 Úszó-és vízilabda-vb 11.00 Úszó- és vízilab-
da-vb 13.00 Hírek 13.10 Rondó 14.10 Krém 15.05 Kodály 125 15.15 Önök kérték!
16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05
Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40
Köztévé 20.00 Szempont 21.00 Titkos szolgálat-Mi-5 22.00 Csütörtök este 22.35
Kultúrház 23.05 Panoráma 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Összefoglaló az
úszó- és vízilabda-vb mai eseményeirõl 0.40 Pengetõ 1.35 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 Mindent
megmutatunk 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 21.05 Szeszélyes 22.15 Az 57-es utas 23.45 Há-
zon kívül 0.20 Ments meg! 1.15 Reflektor 1.20 Infománia 1.55 X-csapat 2.40 Há-
zon kívül 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhá-
ja 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.25 Észbontó
13.25 Mozidélután 15.05 Lisa csak egy van 16.05 Bûbájos boszorkák 17.05 Szü-
letett feleségek 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Egy a 100 ellen 21.00 Hõsök 22.00 Silent Hill—A halott város 0.40 Tények
este 1.10 Ereszd el a hajam! 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó
család 11.33 Vadhattyúk 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó
15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz,
piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvi-
lág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Aranyhímzés 21.06 A 20. Század tit-
kai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó
23.00 Önarckép hangokkal 0.10 Éjszaka

Március 30., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Szem-
pont 9.50 Mit fõzzünk ma? 10.05 Úszó- és vízilabda-vb 11.00 Úszó- és vízilab-
da-vb 13.00 Hírek 13.10 Delta 13.35 Sírjaik hol domborulnak? 14.10 Körzeti ma-
gazinok 15.05 Ablak 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók
16.45 Tv-taxi 17.05 Ablak 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv 19.00 Hír-
adó 19.40 Köztévé 20.00 Csináljuk a fesztivált! 21.00 Gõg 22.00 Péntek este
22.35 Kultúrház 23.05 Múlt-kor 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Összefoglaló
az úszó- és vízilabda-vb mai eseményeirõl 0.40 Budapesti Operabál 2007 1.10
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 Texas
Rangers—Az igazi texasi kopók 13.40 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 21.05 Túszjátszma 23.20
RTL-boxklub 0.20 Reflektor 0.35 A rakomány neve: Halál 2.00 MeneTrend 2.20
Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája
9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Alfred Hitchcock bemutatja 12.15 Észbontó
13.15 A négy testõr, avagy a Milady bosszúja 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bû-
bájos boszorkák 17.30 Született feleségek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30
Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen 21.00 Sztárok a jégen 23.25 A Médium
0.25 Tények este 0.55 A majom álarca 2.35 FBI ügynökök bevetésen 3.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigányfél-
óra 11.33 Vadhattyúk 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Zsidó vallási félóra 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rá-
dióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45
Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Aranyhímzés 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet
22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Új mûsorrend a Bogárdi Tv-ben
Gyors változásoknak lehettek tanúi az elmúlt hetekben
azok, akik a Bogárdi Tv csatornájára kapcsoltak. Sok szere-
lés, fejlesztés zajlott az új stúdióban, amit egy rádióstúdió-
ból alakítottunk át. A munkát meggyorsította új munkatár-
sunk és rengeteg lelkes segítõnk, akik sok új ötlettel gazdagí-
tották a tévét.
A történethez hozzátartozik, hogy majd’ egy évtizede,
1998-ban kaptunk mûsorszolgáltatási engedélyt, de azóta
rajtunk kívül álló technikai és egyéb okok miatt nem jutot-
tunk csatornához. Magunk is meglepõdtünk, amikor a tava-
lyi év végén, kilencéves huzavona után végre rákapcsolták a
stúdiót az új kábeltévés rendszerre.
A fejlesztéseket folytatjuk, ami fokozatosan átalakítja majd
a mûsor megjelenését és sokféleségét. A mostani mûsor sem
végleges, hiszen sok hasznos javaslatot kapunk nézõinktõl.
Hírekkel minden nap reggel 8-kor, este 8-kor és éjfélkor je-
lentkezünk. Sport, Hitélet és Ez+Az rovatunk hetente több-
ször jelentkezik, többféle idõpontban, hogy senki ne marad-
jon le a mûsorról. Közkívánatra ismételjük a testületi ülést
egy éjszakai idõpontban is. A rendkívüli mûsorváltozásokról
a képújság fejlécén adunk hírt.
Célunk egy valóban közösségi televíziós mûsor készítése.
Ezért a tévé nyitott bárki által, bármilyen eszközzel készített
és beküldött film, kép, információ közzétételére.
Jelenleg kb. 1.700 háztartásban fogható az adás, ami 8.000
nézõt jelent. Érdemes tehát hirdetni is. A hirdetésfelvétel a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében van (Hõsök tere 12., a
mûvelõdési ház mögött).

X

A Bogárdi Tv új mûsorrendje:
Március 22., csütörtök: 8.00 Hírek, 10.00 Nyugdíjas életképek, 18.00
Vidámfiúk-Twister és Sárkeresztúr KIKE-Memphis Plus mérkõzés, 20.00
Hírek, 0.00 Hírek
Március 23., péntek: 8.00 Hírek, 10.00 Bibliaiskola, 18.00 Nyugdíjas
életképek, 20.00 Hírek, 0.00 Hírek

* * *
Március 24., szombat: 8.00 Hírek, 10.00 Vidámfiúk-Twister és Sár-
keresztúr KIKE-Memphis Plus mérkõzés, 18.00 A sáregresi evangeli-
záció, 20.00 Hírek, 0.00 Hírek
Március 25., vasárnap: 8.00 Hírek, 10.00 Nyugdíjas életképek, 18.00 A
sáregresi evangelizáció, 20.00 Hírek, 0.00 Hírek
Március 26., hétfõ: 8.00 Hírek, 10.00 Celestis és Felettébb gyanús kon-
certek, 18.00 Sárbogárd-Füle mérkõzés, 20.00 Hírek, 22.00 Rendkívüli
testületi ülés, 0.00 Hírek (Mûsorváltozás lehetséges)
Március 27., kedd: 8.00 Hírek, 10.00 A sáregresi evangelizáció, 18.00
Celestis és Felettébb gyanús koncertek, 20.00 Hírek, 0.00 Hírek
Március 28., szerda: 8.00 Hírek, 10.00 Sárbogárd-Füle mérkõzés,
18.00 A sáregresi evangelizáció, 20.00 Hírek, 0.00 Hírek
Március 29., csütörtök: 8.00 Hírek, 10.00 Celestis és Felettébb gyanús
koncertek, 18.00 Sárbogárd-Füle mérkõzés, 20.00 Hírek, 0.00 Hírek
Március 30., péntek: 8.00 Hírek, 10.00 A sáregresi evangelizáció,
18.00 Celestis és Felettébb gyanús koncertek, 20.00 Hírek, 0.00 Hírek
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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
1620 Ft/q, cser kugli akáccal 1630 Ft/q, cser aprított
1640 Ft/q, cser aprított akáccal 1650 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 1.850 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.890 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)

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)

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

Pusztaegresen, a Rákóczi u. 18. alatt két szoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó. Tel.:
06 (25) 470 699.

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

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítését válla-
lom; 06 (30) 316 3162. (0214434)

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

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

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

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)

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)

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

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

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

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)

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

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.
Szántó eladó; 06 (20) 9687 406. (0414634)

Németországból származó vajszínû konyhabútor
eladó. Tel.: 06 (25) 461 188, este. (0414624)

Húsjellegû malacok eladók. Töbörzsök, 06 (25) 461
015, 06 (30) 913 5795. (0414623)

Sárbogárd központjában családi ház eladó. 06 (30)
9924 310. (0414620)

Õrspusztai sertéstelepre sertésgondozó váltótársat
keresek; 06 (30) 294 2006. (0414618)

Bontott cserép eladó 50 Ft/db, ugyanitt körbálás lu-
cerna eladó; 06 (30) 294 2006. (0414618)

Sárbogárdon 100 m2-es családi ház melléképüle-
tekkel eladó; 06 (30) 569 8824. (0414617)

Ház eladó Sárszentágota, Széchenyi u. 76. szám
alatt. Érdeklõdni: 06 (30) 227 4875, 06 (70) 3740
257. (0414616)

Mezõszilason 1200 m2-es építési telek eladó; 06
(20) 555 7546. (0414612)

Sárbogárd központjában háromszobás felújított
családi ház eladó, vagy Ady illetve József A. úti la-
kásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Tel.: 06 (30)
247 4318, 06 (30) 747 5558. (0414724)

Franciaágy eladó 180x200 cm-es; 06 (30) 581
8894. (041723)

Családi ház eladó; 06 (30) 330 2615. (0414722)

Arabella cipõboltban akciós cipõk kaphatók. (0414722)

Kismamaruha-akció a Baby Mamiban. Egyes dara-
bok 30-50% engedménnyel kaphatók. (0414721)

Abai szeszfõzde rövid határidõvel pálinkafõzést vál-
lal; 06 (30) 9275 627. (0414720)

Abai sörözõbe fiatal nõi pultosokat felveszek. Lakást
térítésmentesen biztosítok; 06 (30) 9275 627.
(0414720)

Sárbogárdon a Tüzér u. 39. szám alatt ház eladó. Te-
lefon: 06 (70) 330 8321. (0414719)

Pusztaegresen Rákóczi út 31. alatt három szoba,
gázfûtéses családi ház nagy telekkel eladó. Tel.: 06
(70) 372 8135, 16 óra után. (0414717)

Fiatal, jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársat kere-
sek mûanyag ablakok beépítéséhez. Asztalos, illet-
ve lakatos végzettség elõny. 06 (30) 9377 545.
(0414715)

Családi ház Sárbogárd központjában eladó. Érdek-
lõdni 16 óra után, 06 (70) 453 0508.
Adósságcsökkentõ hitelkiváltás, lakáshitel, sze-
mélyi gyorskölcsön, szocpol. Túlzó ígéretek helyett
kérjen ingyenes hiteltanácsot szakembertõl; 06 (70)
205 3595. (0414714)

Lakás felújítási-, korszerûsítési állami támogatásra
pályázat készítését vállalok. Kérjen díjmentes tájé-
koztatást! 06 (70) 205 3595. (0414714)

Bejárónõt heti 2 alkalomra keresek; 06 (20) 554
9526. (0414710)

Cecei munkahelyre targoncavezetõt keresünk. 06
(20) 554 9526. (0414710)

3+2+1-es és egy sarok-ülõgarnitúra eladó; 06 (30)
939 2157. (0414709)

Székesfehérváron egyszobás, bútorozott lakás ki-
adó; 06 (30) 332 6923. (0414708)

Eladó nyolclakásos téglaépületben 50 m2-es, föld-
szinti lakás az Árpád-lakótelepen. Érdeklõdni: 06
(20) 221 0655. (0414647)

Babakocsi (piros, szürke) hozzávaló bébihordozó-
val, állítható ülés, pohártartóval eladó. Ár: 29.900 Ft.
06 (70) 773 4903. (0414645)

Eladót keresünk. Tel.: 06 (25) 462 038.
93-as Fiat Tipo eladó. Tel.: 06 (30) 332 6923.

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

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)

AKÁCCSEMETE, OSZLOP ÉS TÛZIFA
ELADÓ! Telefon: 06 (30) 9470 899.

WWW.MOONLIGHTEROTIKA.HU. (0414621)

DISZKRÉTEN, GYORSAN
ADÓSSÁGRENDEZÕ, JELZÁLOG-,

SZEMÉLYI HITELEK. Nyolc bank ajánlata
Önnek. 06 (20) 581 3652. (0414716)

GÁZSZERELÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSE,
KIVITELEZÉSSEL IS. MEGBÍZHATÓAN

TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL.
Tel.: 06 (30) 459 6390. (0414713)

SÁRBOGÁRDI BISZTRÓBA
FIATAL PULTOST FELVESZÜNK;

06 (20) 249 7386. (0414707)

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2007. március 24-én, szombaton.

60 órás
kezdõ és középfokú nyelvvizsga-elõkészítõ

ANGOL tanfolyam
INDUL ÁPRILISTÓL

a sárbogárdi mûvelõdési központban.

Nyelvoktató: Simon István

Óradíj: 600 Ft/tanóra

Szintfelmérés:
2007. március 29-én, 18 órakor.

Jelentkezni lehet a 06 (25) 461 093-as
telefonszámon vagy személyesen

a mûvelõdési központban.
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Cégünk, a KeyTec Sárbogárd Kft. a hollandiai KeyTec B. V.

tulajdona. A fém- és mûanyagipari termékek gyártása mel-

lett egyre jelentõsebb összeszerelõ tevékenységünk is. Ve-

võink között ugyanúgy megtalálhatóak a legnagyobb tartós

fogyasztási cikk-gyártók, mint az autóipari vevõk.

A KeyTec Sárbogárd Kft. az alábbi
munkakörbe keres munkatársakat:

Minõségirányítási
instruktor

Feladatok:

* termelési folyamat minõségügyi felügyelete,
* folyamataudit végzése,
* termékek szúrópróbás ellenõrzése,
* bejövõ áru minõsítése.

Elvárások:

* középfokú végzettség,
* két éves szakmai tapasztalat,
* mechanikai mérések (tolómérõvel, mikrométerrel,

3D mérõgéppel) ismerete vagy hajlandóság a

betanulásra,

* mûszaki rajz ismerete,
* alapszintû PC-ismeret,
* több mûszakos munkarend vállalása.

Munkavégzés helye: Sárbogárd.

Jelentkezés

Önéletrajzaikat és a kézzel írott kísérõleveleket

az alábbi elérhetõségekre várjuk:

E-mail: magdolna.kovacs@keytec.hu
Postacím: 7000 Sárbogárd, Millennium 2000 út
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Kérdezték
Hova lett a gólyafészek?

A Nagy Lajos utcával szemben volt egy
villanyoszlop, rajta egy gólyafészek. Ami-
kor a Lidl áruház miatt szélesítették az
utat, kivették azt a villanyoszlopot, vele
együtt eltûnt a gólyafészek is. A gólya fo-
kozottan védett madár, a fészkelõ helyeit
mindenképpen meg kell õrizni. Nem le-
het indok a fészek eltávolítására az sem,
hogy az elõzõ évben nem fészkelt ott gó-
lya. A költözõ madarakra útjuk során sok
veszély leselkedik, ráadásul egyes népek
vadásznak is rájuk. Volt, hogy szomorúan
nézegettük egész nyáron az üres gólya-
fészket, mert benne csak gaz nõtt, aztán
milyen nagy volt az öröm a következõ év-
ben, amikor a tavasz hírnöke egyszer csak
megjelent, és vidám kelepeléssel köszön-
tötte a falu népét! Aztán pár is került a
gólya mellé. Ketten kitatarozták az öreg
családi fészket, és nyár közepére már egy
csapat kisgólya kelepelt szüleik fészké-
ben.
Még nem késõ felrakni azt a fészket!

Az E.ON áramszolgáltató képviselõjét,
Kocsis Attilát kérdeztem a gólyafészek-
kel kapcsolatban. Õ megígérte, hogy utá-
nanéz, és kihelyezik az új villanyoszlopra
a gólyafészket.

Út menti fák
Az utak mentén fõleg az értékesebb fákat
vágják elõszeretettel. Ezt a legutóbbi sár-
bogárdi testületi ülésen is szóvá tették a
közútkezelõ jelen lévõ igazgatójának.
A fenti gólyafészekkel és ez utóbbi témá-
val kapcsolatban tett fel kérdést Lendvai
Gábor. Azt kérdezi, hogy a Sáregresen
átvezetõ út mindkét oldalán miért irtot-
ták ki az összes fát? Miért az összes fát
vágták ki egyszerre? Nem kellett volna
elõbb fát ültetni, és aztán, ha már az új fák
megerõsödtek, akkor kivágni a régi fákat,
hogy addig se legyen kopár a táj?
Mocsár Eleonóra sáregresi polgármester
asszony elmondta, hogy a fa kivágása a
közútkezelõvel egyeztetve történt abból
a célból, hogy az út mellett egy új fasort
ültessenek. Az út menti faültetéssel
együtt ültetnek sok fát a faluban és a
sportpálya körül is. A nagyszabású faülte-
tési akcióra szombaton délelõtt kerül
majd sor.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Búcsút intett a kapufélfának
Egy nagy tapasztalattal rendelkezõ si-
montornyai pénzügyi szakember, Vámi
László néhány hónappal ezelõtt megpá-
lyázta a sárbogárdi polgármesteri hivatal
pénzügyi osztályvezetõi állását. A kétszer
egymás után is kirúgott Lukácsné helyét
töltötték be vele. Akkor még nem tudta,
hogy mibe lépett bele. Személyes jó isme-
rõsöm Vámi László. A simontornyai
ÁFÉSZ, majd a Simovill fõkönyvelõje
volt annak megszûnéséig, majd képvise-
lõ, alpolgármester, pénzügyi bizottsági
elnök lett Simontornyán. Az önkormány-
zatiságban sok ismeretre tett szert az el-
múlt másfél évtizedben. Mindenesetre
igen elcsodálkoztam, amikor Sárbogár-
don egy testületi ülésen ott láttam ülni
Lukácsné, a volt pénzügyi osztályvezetõ
helyén.

Meglepetésemnek hangot is adtam.

— Te itt? — szóltam alig leplezett megle-
petéssel. — Véletlenül, vagy készakarva

tévedtél be ide, ebbe a sárbogárdi mo-
csárba?
Laci csak hümmögött, én meg mondtam
a magamét a keserû helyi valóságról:
— Itt szép lehetsz, okos nem. Ha meg
akarsz maradni ebben a meglehetõsen
forró székben, jobb, ha félreteszed a
szakmaiságot, mert ha ellentmondasz,
akkor csak két lehetõséged lesz vagy re-
pülsz, mint a galambok, vagy magadtól
mégy innen.
Akkor még bízott Laci abban, hogy a
szakmai követelményeknek megfelelõen
végezheti a munkáját. Aztán eltelt egy-
két hónap, és egyszer csak szó nélkül
szedte a sátorfáját, s csak annyit üzent
volt fõnökeinek, hogy nem kíván a jövõ-
ben Sárbogárdon dolgozni. Fontosabb az
egészsége és a lelki nyugalma, mint a jó
fizetés.
Valami egyre jobban bûzlik Dániában…

Hargitai Lajos

Szomorú szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és

szerették, hogy

DÖRÖGDY JÁNOS
postai dolgozó

68 éves korában elhunyt.
Végakaratának eleget téve,

hamvasztás utáni búcsúztatása
2007. március 24-én, 13 órakor lesz

a sárbogárdi Huszár-temetõben.
Gyászoló család

A sárbogárdi Körzeti
Földhivatal mély fájdalommal

tudatja, hogy

KOVÁCS BRIGITTA,
a sárbogárdi Körzeti
Földhivatal dolgozója

tragikus hirtelenséggel,
életének 37. évében elhunyt.

Temetése
2007. március hó 24-én,

15 órakor lesz a sárbogárdi
Huszár-temetõben.

A földhivatal az elhunytat saját
halottjának tekinti.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

TÓTH IMRE
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

A piszkosmunkát
más végzi el?

Március 26-án, hétfõn rendkívüli testüle-
ti ülésen határoz a sárbogárdi testület a
töbörzsöki iskola és óvoda, a sárbogárdi
óvoda és a családsegítõ önálló intézmé-
nyek megszüntetésérõl és azok betagosí-
tásáról a Mészöly Géza Általános Iskolá-
hoz. Ezzel együtt elmozdítják vezetõi ál-
lásából március 31-ei hatállyal Balázsné
Csek Margit óvodavezetõt és Németh
Lászlónét, a családsegítõ vezetõjét. Nem
bíznak abban, hogy velük a „hóhérmun-
kát”, az elbocsátandók kiválasztását és a
leépítéseket el tudják végezni. Ezzel a
feladattal az intézmény dolgozóinak
egyikét bízzák meg.
A város vezetését zavarta, hogy sok intéz-
ményvezetõvel kellett egyeztetni, azok
szakmai érveivel kellett vitatkozni. A dik-
tatúrához, az egyszemélyi vezetéshez job-
ban illik, hogy egy õket elvtelenül kiszol-
gáló, könnyen irányítható vezetõ alá so-
roljanak be minden intézményt. Azt hi-
szik, hogy akkor nekik majd nagyon jó
lesz. Még nem tudják, hogy az igazi prob-
lémák azután következnek majd, amikor
már senki nem vitatkozik velük, nem hoz
már föl szakmai érveket, csak alázatosan
végrehajtja az egyre õrültebb parancso-
kat. A kommunizmusban tapasztalhat-
tuk már, hogy az integráció következmé-
nye végsõ soron mindig a mûködésképte-
lenség lett.

Hargitai Lajos

Halálos lakástûz
Mezõszilason

Március 17-én, szombatra virradóra
Mezõszilason kigyulladt egy ház. A tûzol-
tók nagy erõkkel érkeztek a helyszínre, és
megkezdték az oltást. A lakás átvizsgálá-
sakor egy szobában alvó, 87 éves férfit ta-
láltak, akinek az életét már nem tudták
megmenteni. A tûz okát még vizsgálják.

/H/


