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Disznó munka
Födelevics József a Vasút utcában mostanában
úgy alszik, hogy közben állandóan a kinti zajokat
figyeli. Nem ok nélkül. Egy nagytestû husky-
farkaskutya-keverék látogatja éjszakánként az
állatait. Vietnámi fekete malacokat tart, egy
egész falkát. Március 19-én, hétfõn hajnalban
kezdõdött a baj. Arra riadt, hogy visítanak a disz-
nók az ólban, mintha nyúznák õket. Csak úgy pi-
zsamában, mezítláb szaladt ki Józsi a zajra. Látja
ám, hogy egy hatalmas kutya tépi, szaggatja a
disznókat. Ennek fele se volt tréfa, hiszen van két
hasas emse, nemsokára ellenek. Felkapott hát
egy lapátot, de még idõben, mert a kutya már
ugrott is neki. Kapott egyet a lapáttal, és akkor
elszaladt.

Reggel kihívták az állatorvost, aki megállapítot-
ta, hogy az egyik hasas disznónak úgy kiharapta a
kutya az oldalát, hogy lehet, meg se marad. A
másik a nyakán sérült. Megmart egy ártányt és
egy kant is.
Szombaton ismét visszajött a kutya, és megint
nekiment a disznóknak. Ekkor már figyelték
Födelevicsék, és kikergették az ólból, aztán el-
mentek utána. El is vezette õket a kutya a gazdá-
jához, aki nem nagyon akarta vállalni a felelõssé-
get a kutya kártételéért. Ezért aztán rendõrségi
feljelentés lett a dologból.
Tudni kell, hogy a kutya gazdája teljes körûen fe-
lel az állata kártételéért. Tehát, ha ilyen véreng-
zõ hajlamú a kutyája, jobb, ha láncon tartja, vagy
olyan kerítést csinál, hogy ne tudjon kimenni, és
garázdálkodni a veszélyes eb.
Födelevicsék addig is megcsinálják a kerítésüket,
ami eddig nem volt.

Hargitai Lajos

Faültetés Sáregresen
Szombaton délelõtt a faluból kive-
zetõ út mentén Mocsár Eleonóra
polgármester asszony irányításá-
val társadalmi munkában fát ültet-
tek a sáregresiek. A polgármester
asszony érdeklõdésemre elmond-
ta, hogy a közút kezelõjével és a
Moha Bt.-vel kötött megállapodás
értelmében az út mellõl kitermelt
öreg fák pótlására 300 nyírfacse-
metét, valamint kõris és juharfát
ültetnek végig az út mindkét olda-
lán, 5 méteres távolságban. Ehhez
gödörásó munkagépet is kaptak,
így gyorsan halad a munka.
Az elõnevelt fákat nyáron öntözni
fogják. Bíznak abban, hogy néhány
éven belül a zöldellõ fasornak kö-
szönhetõen hangulatos úton jut-
hatnak be a faluba az ide érkezõk.

Hargitai Lajos

Mi lesz a szakrendelõvel?
Március 28-án, szerdán délelõtt Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya volt a sár-
bogárdi kistérségi társulás vendége. A térség polgármestereivel együtt végig-
járták a rendelõintézetet, majd Rétimajorban a társulati ülés egyetlen napi-
rendjeként a rendelõintézet és a szakrendelés jövõjérõl tárgyaltak.

Sárbogárd térségében a tele-
pülések többsége 40-60 km-
nél távolabb van a kórháztól.
A kormány programja sze-
rint ezért Sárbogárdon ki-
emelt jelentõsége van annak,
hogy itt megfelelõ színvonalú
szakrendelõ mûködjön. A
kistérségnek az erre irányuló
törekvéseit a Fejér Megyei
Közgyûlés támogatja. Kér-
dés, hogy állami segítségre,
pályázati lehetõségekre szá-
míthatnak-e.

Hargitai Lajos
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A Sárszentmiklós SE
függetlensége nem eladó!

Szeretném ezúton is megköszönni az önkormányzat által egye-
sületünk részére 2006. évben adott támogatást. A 2007. évre
adandó támogatást is köszönjük, de nem értünk egyet annak
feltételeivel, mert így drágább, és ráadásul lehetetlenné teszik
vele a mûködésünket.
Óriási anyagi áldozatokkal értük el ezt a színvonalat, aminek
csak kis része volt az önkormányzati támogatás. Mikor átvet-
tem az elnökséget, mindenki tudja, hogy nézett ki az épület és
környéke. A változás látványos. Minden megújult. Az idén lesz
60 éves évfordulója a klubnak. 24 év után feljutottunk a megyei
I-be.
A sárbogárdi önkormányzat civil kapcsolatok és sportbizottság
furfangosan megválasztott elnöke most ezt akarja tönkretenni.
Valótlan adatokkal félrevezette a bizottság tagjait és a testüle-
tet. Állítom, hogy ezt hatalmi ambícióból és személyes sértett-
sége miatt tette. Sportszervezetünk hiába kérte a mi érveink
meghallgatását. Ezt figyelmen kívül hagyva fogadtatott el az
egyesület támogatásának feltételeivel kapcsolatban egy nagyon
rossz döntést a képviselõ-testülettel. Ezzel a döntéssel egy füg-
getlen civil szervezet életébe akar közvetlen beleszólási jogot
szerezni Nedoba Károly. Ez az ember ezzel a testületi döntéssel
a háta mögött anyagilag lehetetlenítené el beleszólásával az
egyesület mûködését. A feltételeivel kizárja a pályázati lehetõ-
ségbõl is a sportszervezetünket, ami mûködési bevételünk egyik
jelentõs forrása. Ugyanakkor teljesen értelmetlenül egy 38-40
személyt szállító drága buszt állít be 15-16 sportoló szállítására
a jelenlegi sokkal olcsóbb megoldás helyett. Ezzel kapcsolatos
aggályainkat meg sem hallgatták.
Felháborítónak tartjuk és visszautasítjuk, hogy egy pártoktól,
önkormányzattól független, politikamentes civil társadalmi
szervezetet egy külsõ, idegen személy akar irányítani, hogy ha-
talmi mániáját velünk szemben kiélje.
Hogy jön õ például ahhoz, hogy eleve kizárja az utánpótlás-ne-
velést, mert õ azokat nem támogatja? Akkor hogy lesznek a jö-
võben jó focisták Sárbogárdon, ha nem lesz utánpótlás-neve-
lés? Milyen jogon akarja szabályozni a játékengedélyek kiváltá-
sát, ezek ügyeinek intézését, ami az egyesület saját belügye? Mi-
lyen jogon ad (adna) utasítást felnõtt, 1-2-3 családos apáknak,
középiskolásoknak, fõiskolásoknak, szakmunkásoknak, ön-
kéntes sportolóinknak, hogyan utazzanak? Õ akar szabadon
rendelkezni a lelkes, önkéntes civilek idejével? Ha pedig nem
az õ utasítása, elképzelése szerint utaznak, töltenek várakozás-
sal több órát, akkor oldják meg maguk az utazásukat, ahogy
tudják? Az õ utazási elképzelései miatt nem lesz idejük a spor-
tolóknak ebédelni. Cinizmusában odáig ment el, hogy erre az
volt a válasza, hogy akkor egyenek zsemlét, mert a hetvenes
években õ is azt evett. Csak ne felejtse el: akkor a Videoton fi-
zette neki számolatlanul az idejét.
Nedoba Károly, a civil bizottság elnöke hatalmi ambíciótól fût-
ve odáig merészkedett, hogy 2007. február 26-án egyesületünk-
nek címzett levelében még azt is meghatározta, hogy a meleg víz
és a szennyvíz használatát évi 50.495 Ft-ban korlátozza, az ezen
felüli összeg megfizetésére kötelezi a sportegyesület. Kérjük a
civil bizottság elnökét, hogy a jövõben minden alkalommal
álljon stopperórával a fürdõ és a WC elé.
Az „utasításaira”, melyeket ismertettünk a sportolókkal, a vála-
szuk az volt, hogy inkább abbahagyják a focit, de nem engednek
a terrornak. A válaszunk egyértelmû: ha pénzt nem tud osztani,
észt nem kérünk tõle. Az önkormányzat, ha támogat, köszönet-
tel fogadjuk, de zsarolni nem hagyjuk magunkat, és nem
hagyjuk, hogy beleszóljanak a belügyeinkbe!

Horváth Tibor a március 9-ei ülésen tett döbbenetes hozzászó-
lása is ennek a Nedoba-féle félretájékoztatásnak a következmé-
nye. Visszautasítom az egyesület önkéntes sportolói nevében,
hogy õket zsoldos csapatnak nevezzék. Ha felkereste volna az
egyesületet, nem ült volna fel Nedoba Károly valótlan adatokra
alapozott, hamis állításainak.
A két labdarúgó-szakosztály 2006. évrõl szóló gazdasági beszá-
molóját 14 igennel, 1 tartózkodással elfogadták. Abban a tájé-
koztatóban minden le volt írva. Az is, hogy az évi 8.415.871 Ft
mûködési költségen felül évenként a karbantartási munkákat is
elvégezzük társadalmi munkában a sporttelepen, mellyel ko-
moly gondot veszünk le az önkormányzat válláról. Ennek a
munkának az értéke sokkal több, mint a 2005. és 2006. évben az
önkormányzat által adott összes támogatás.
Azért kérjük az önkormányzat pénzbeli és nem busztámogatá-
sát, mert így olcsóbb, mint az önkormányzat által 478.000 Ft-ból
közvetlenül fizetett busz. Nekünk egy évben 15 vidéki meccs
utaztatása a 20 fõs nagycsapat részére 60 út x 3.400 Ft = 204.000
Ft. Az ifi csapat ugyanígy éves szinten 204.000 Ft volt. Összesen:
408.000 Ft. A megtakarítás 70.000 Ft lenne, melyet a sportban
például az utánpótlás nevelésére lehet felhasználni. Érthetet-
len, miért a drágább szállítási módot választották, ami szá-
munkra nem jelent megoldást. Ráadásul ezzel egy politikamen-
tes civil társadalmi szervezet életébe szól bele illetéktelen sze-
mély.
Nem igaz az az állítás, hogy mi az önkormányzat nyakán élõskö-
dünk. Ezt hitelesen bizonyítják a számok és a tények. A 2006.
évi pénzbeli mûködési költségvetésünk: 8.415.871 Ft; önkor-
mányzati pénzbeli támogatás 42%; sárszentmiklósi saját bevé-
tel 58%.
A 2007. évben a pénzbeli mûködési költség: 7.465.871 Ft; ön-
kormányzati pénzbeli támogatás 17%; sárszentmiklós saját be-
vétel 83%, és a sportbarátok ezen felül még sok mással is segí-
tették az egyesületet. Ha az önkormányzati diktátumot elfo-
gadnánk, akkor a vég bekövetkezne az egyesület számára.
Kérem a képviselõ testületet, amit eddig felépítettünk, ne akar-
ják egy ember hiúsága miatt lerombolni! Ha szüksége van a vá-
rosnak megyei I. labdarúgó-szakosztályra, úgy kérjük az önkor-
mányzat testületét, hogy legalább az elõzõ évi formában támo-
gassák fennmaradásunkat.
Kérjük a vállalkozókat, lehetõségükhöz képest támogassák
sportszervezetünket a fennmaradás érdekében!

Nagy László, a Sárszentmiklós SE elnöke
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V É G S Õ
Í T É L E T

Kimondta a végsõ ítéletet a 2007/2008-as tanévet érintõ intéz-
ményi változtatások kapcsán a sárbogárdi képviselõ-testület
március 26-ai, rendkívüli nyílt ülésén.
Az Aprajafalva Óvodában 2 csoport indul, így az intézményegy-
ségbe felvehetõ maximális létszámot 50 fõben határozták meg.
Az álláshelyek számát 2 fõvel csökkentik.
A Kossuth Zsuzsanna Klub közmûvelõdési tevékenysége, vala-
mint az ottani álláshely véglegesen megszûnik.
A Zengõ Óvoda egy épületben mûködik tovább, a Mikes köz-
ben, 12 csoport helyett 8 csoporttal. A felvehetõ gyermekek lét-
számát 200 fõben határozták meg.
Az általános iskolai oktatás és óvodai nevelés feladatát Sárbo-
gárd és Töbörzsök területén közös igazgatású intézmény útján
látják el, melynek székhelye a Mészöly Géza Általános Iskola
lesz, tagintézményei pedig a Zengõ Óvoda, a Szent István Álta-
lános Iskola illetve az Aprajafalva Óvoda, valamint a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. Ez utóbbi átköltözik a Mészöly
egyik épületébe.
Az így létrejövõ intézményegyüttes neve Központi Általános Is-
kola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat lesz. E
komplexum vezetõi állására pályázatot ír ki a testület (mivel az
óvoda- és iskolavezetõk megbízásai egyébként is lejárnak ez év
július 31-én). Az egyesített intézményben az iskolai osztályok
száma alapján 50 pedagógusra, az óvodai csoportok száma
alapján 20 óvodapedagógusra és 10 dajkára lesz szükség.
A költségvetésben jóváhagyott, leépítéssel már módosított lét-
számok a következõk: Mészöly Géza Általános Iskola 68 fõ,
Szent István ÁMK 26 fõ, Zengõ Óvoda 38 fõ, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat 7,25 fõ. Ezekbõl a létszámokból ezen
az ülésen még leépítettek a Szent István esetében 3 fõt, a Zengõ
Óvoda esetében pedig 13 fõt.
A családsegítõ integrálása miatt visszavonták a szolgálat veze-
tõje, Németh Lászlóné megbízását, aki korábbi munkakörében,
családgondozóként dolgozhat tovább. Mivel Németh Lászlóné
megbízása eredetileg 2008. december 16-án járt volna csak le,
így a magasabb vezetõi pótlék és az új besorolása közötti külön-
bözetet a 2007. augusztus 1-je és 2008. december 16-a közötti
idõszakra vonatkozóan kifizetik részére.
Ugyancsak visszavonták a Zengõ Óvoda vezetõje, Balázsné
Csek Margit 2007. július 31-éig szóló megbízását 2007. március

31-ei hatállyal. A magasabb vezetõi pótlék és az óvónõi fizetés
különbözetét az említett két dátum közötti idõszakra vonatko-
zóan számára is kifizetik. A Zengõ Óvoda élére Koncz Jánosné
kerül április 1-jétõl július 31-éig.
A fenti átszervezések részét képezik annak a 2007-tõl 2010-ig
szóló gazdasági programnak, melyet a testületi ülés záróak-
kordjaként ismertetett Juhász János.
A programot a város jelenlegi teherbíró képességéhez igazítot-
ták. Mivel a pénzügyi egyensúly megteremtése a cél, szerény
feladatokat tûztek ki maguk elé, és havonta nyomon követik
majd a város aktuális gazdasági helyzetét. Az intézményi átszer-
vezésektõl jelentõs költségmegtakarítást remélnek, és állás-
pontjuk szerint az oktatási—nevelési intézmények új struktúrá-
ja biztosítani fogja a jelenkorban joggal elvárt, színvonalas mû-
ködést.
Az állami támogatás csökkenését ellensúlyozhatja a kistérségi
együttmûködés újabb területeken (rendelõintézet felújítása,
gimnázium bõvítése a megye, a kistérség és a város együttmûkö-
dése révén, inkubátorház létrehozása induló vállalkozások-
nak), amire több központi forrás áll rendelkezésre.
A foglalkoztatás, munkahelyteremtés témakörében két rövid
bekezdés olvasható a programban. Az egyikben az áll, hogy a
szennyvízberuházás III. ütemének megvalósítása, a belterületi
úthálózat csaknem felének felújítása és a városkép javítása re-
ményt ad arra, hogy a 9-10%-os városi munkanélküliségi ráta
csökkenhessen. A másikban azt taglalják, hogy az önkormány-
zat minden lehetõséget megragad, hogy a közmunkaprogram-
ban való részvétellel segítse a tartósan munkanélküli, hátrányos
helyzetû embereket.
A szennyvízhálózatra való rákötések arányát szeretnék tovább
növelni. Évente 10-12 utcát kívánnak felújítani, új aszfaltburko-
lattal ellátni. Mivel az elkészült felszíni vízelvezetési terv gyors
kivitelezésének az esélye igen csekély, annak megvalósulásáig
fokozott figyelmet szentelnek a csapadékvíz-elvezetõ hálózat
karbantartására.
Folytatni szeretnék a Mészöly Géza Általános Iskola felújítá-
sát, a városközpont járdáinak térkõvel való burkolását. Telepü-
lésrészenként helyi központokat alakítanának ki; megépítenék
az Ifjúsági park színpadát és kiszolgáló létesítményeit; megújí-
tanák a töbörzsöki és miklósi ravatalozókat; valamint befejez-
nék a szélessávú közmû kiépítését.
A tervezett fejlesztésekhez pályázatok és fejlesztési hitelek ré-
vén teremtenék meg a forrásokat. Nem kizárt, hogy az elképze-
léseiket — a kiírásra kerülõ pályázatokhoz alkalmazkodva —
módosítaniuk kell majd.
A fentiek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges egy
demokratikus, kiegyensúlyozott testületi munka — áll a prog-
ram végén.

Hargitai Kiss Virág

MAGYARKUPA-BAJNOKSÁGMAGYARKUPA-BAJNOKSÁG
Lapzártánk idején játszik Sárszentmiklós a Márkó SE ellen a magyarkupa-bajnokságban.

A meccsrõl részletes beszámolót jövõ heti számunkban olvashatnak. /H/



4 KÖZÜGYEK 2007. március 29. Bogárd és Vidéke

FÓRUMOK VÁROSSZERTE
Az elmúlt hét péntektõl tartja soros fórumait városszerte
Juhász János polgármester és Rigó László alpolgármester. Az
elsõ helyszín Sárszentmiklós volt.
Juhász János bevezetõjében elmondta: A kormány elvárása az,
hogy a közszféra kevesebb forrásból még több teljesítményt
nyújtson. Éppen ezért elkerülhetetlen a közszféra karcsúsítása,
ami körülbelül 45 fõt érint. Az intézmények átszervezése a
szakértõi vélemény szerint nem sérti a gyerekek érdekeit.
Hogy kivédjék a kormányzati döntések negatív hatásait, úgy vé-
li, elegendõek ezek a lépések, már csak 2007-et kell túlélni. Az
élet majd visszaigazolja, hogy jól döntöttek-e.
Úgy gondolja, eddig sokan elvoltak a langyos vízben a közszfé-
rában. Most majd megtapasztalják, hogy meg kell dolgozni a
pénzükért, akárcsak a versenyszférában.
Szót ejtett a ciklusprogramról is: óvatos terv ez, amiben a leg-
fõbb szerepet az útfelújítások kapják, valamint a még el nem ké-
szült ravatalozó-elõtetõk megépítése (Miklóson, Töbörzsö-
kön). Ezekhez pályázatok és kedvezõ fejlesztési hitelek útján
remélnek támogatást.

SÁRSZENTMIKLÓS

A megjelent öt érdeklõdõ
közül ketten is kifogásolták a
képviselõk testületi ülésen
való viselkedését. Mint
ahogy egyikük fogalmazott:
van, aki már nem elõször
képviselõ, megtanulhattak
volna viselkedni ennyi idõ
alatt.
Mint mindig, most is szóba
került az árkok, utak állapo-
ta. A Deák Ferenc utca — több más miklósi utcával egyetemben
— kritikán aluli, és ki tudja, hány ciklus óta ígérgetik a testüle-
tek annak rendbehozatalát.
Az egyik lakó kérte, hogy a testület irányítson befektetõket
Miklósra is, ne mindig csak a központba.
Juhász: Sajnos nem lehet irányítani a befektetõket. Reméli,
hogy a Bereczk Imre-féle ásványvíz-palackozó lendít majd vala-
mennyit a foglalkoztatási gondokon, hiszen remélhetõleg 160
embernek adnak munkát. A dunaújvárosi Hankook is sok alkal-
mazottat fölvehet, de oda ingázni kell.
A polgármester lakossági kérdésekre adott válaszaiból megtud-
hattuk azt is, hogy ha lesz pályázat, akkor ismét részt vesz Sár-
bogárd a közmunkaprogramban.
Gábris István képviselõ hozzászólásában megfogalmazta: sze-
retnék a lakók, ha lenne kerékpársáv a 63-as mellett. A ravata-
lozó-elõtetõ megépítésével kapcsolatban sok ember szemét
szúrja, hogy a pénz megvolt a miklósi ravatalozóra, mégsem ezt
építették meg, hanem a 6 milliós sárbogárdit. A Bogárdi Napok
fél költségvetésébõl is elkészülhetne a ravatalozó. Azt kérdezik:
miért rázzák a rongyot, ha ilyen alapvetõ dolgok hiányoznak?

KISLÓK

A polgármester aka-
dályoztatása miatt
nem tudott jelen len-
ni a kislóki fórumon,
ahol Ferencz Kornél
és Rigó László alpol-
gármesterek álltak
helyt.

A szép számban megjelent lakók a következõket jelezték a két
képviselõ felé:
Kérték, hogy valamilyen szemetest helyezzenek el a klub kör-
nyékén, mert igyekszenek rendet tartani, mégis mindig van
csikk, szemét, fõleg egy-egy buli után. A közvilágítás hiánya a
pusztában már nem új keletû probléma. Ferencz szinte minden
ülésen sürgeti ennek a kérdésnek a megoldását, azonban —
mint azt elmondta — az E.ON-nal évek óta nem jutnak dûlõre
ebben a tekintetben.
Az egyik lakó azt panaszolta, hogy kiültetik a virágokat, más-
napra viszont ellopják; így nem lehet szépíteni a falut. Más azt
kifogásolta, hogy a sóhordó úton egy vagon fát kiszedtek, nem
tudni, hogy jogosan-e.

TÖBÖRZSÖK

Ahogy arról Juhász János tájékoztatta az érdeklõdõket beveze-
tõje végén: idén, a ravatalozó-elõtetõ megépítése mellett, sze-
retnék rendbe hozni Töbörzsökön a Bem utcát, jövõre pedig a
Balassi és Temetõ utcát. Évenként 10-12 utcát terveznek felújí-
tani ebben a ciklusban Sárbogárd egész területén.
Az egyik lakó azt kérdezte: miért nincsen munka Sárbogárdon?
Miért kell neki 50 éves fejjel kilométereket utazgatnia nap mint
nap.
A Bem utca agyon lett töltögetve, emiatt alacsonyabban vannak
a házak az úthoz képest. Mielõtt felújítják, le kellene gyalulni.
Jó lenne, ha közelebb lennének az olcsó élelmiszer-áruházak
Töbörzsökhöz.
Más azt feszegette, hogy a Fehérvárra járó buszok közül miért
csak kettõ megy be Töbörzsökre. Megszûnt a posta is.
A Temetõ utcán 4-5 szabadon kószáló kutya támad az embe-
rekre.
Juhász válaszában megfogalmazta: Külön alapot nem csinálnak
az utaknak, hanem csak egy aszfaltburkolatot kapnak. Az ön-
kormányzat próbál minden befektetõnek maximálisan segíteni,
megteremteni a feltételeket, de ezen túl sok mindent nem
tehet.
A Volán az utaslétszám alapján döntött úgy, hogy csak két busz
jár Töbörzsökön át Fehérvár és Bogárd között. A Magyar Posta
ugyancsak az itt lebonyolított forgalom alapján szüntette meg a
postát. Ezekbe a dolgokba sajnos sok beleszólásuk nincsen.
A kutyákkal kapcsolatos problémát vagy az önkormányzatnak,
vagy a gyepmesternek kell jelezni.
Végezetül egy hölgy annak a véleményének adott hangot —
aminek a polgármester igen örült —, hogy szerinte a Bogárdi Tv
egy nagy nulla.
A fórumokról készült mozgóképes tudósításunkat a hét végén
adjuk közre a Bogárdi Tv képernyõjén. A mûsor az újságban
olvasható.

Hargitai Kiss Virág
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Kérdezték
Megszorítások az
egészségügyben

A takarékossági intézkedések az egészségügyben katasztrofális
helyzeteket teremtenek. Mi lesz most azokkal, aki sürgõs ellá-
tásra szorulnak, de takarékosság miatt nincs elég mentõ, orvos?
Férjemmel tapasztaltuk meg ennek a következményét.
Férjem több súlyos betegségben szenved. Egyik reggelre rosz-
szul lett. Orvost kerestünk, de nem volt. Az orvost helyettesítõ
ügyeletes orvos délután 14.15 órakor érkezett meg. Ellátta a
férjemet, és sürgõsen mentõt hívott. Mentõ azonban nem volt.
Azt ígérték, hogy három órán belül jön. Ehhez képest a mentõ
19.30 órára érkezett meg, mert csak akkorra volt szabad kocsi,
így 20.30 órakor került a kórházba, orvos elé. A kórházban a ké-
sõi ellátás miatt a férjem nagyon súlyos állapotba került. Máig
válságos az állapota.
Hangsúlyozom az orvosok, mentõsök mindent megtettek, kész-
ségesek voltak és gyorsan intézkedtek, de a megszorítások miatt
kevesen nem gyõzik a sok munkát.
A következményeket pedig mi, a rászoruló emberek viseljük.

Tavaszi nagytakarítás

Itt a tavasz, rengeteg szemetet lehet látni az utcákon és az ár-
kokban. Vannak, akik a házuk elõtti árkot maguk tisztítják.
Ahol nincs gazdája a területnek, ott nem az önkormányzat dol-
ga lenne rendet rakni? Ha pedig mégis van a területnek tulajdo-
nosa, miért nem szólítják fel, hogy tegye rendbe a háza elõtti ár-
kot is?

Durva beszéd

A kábeltelevíziót nézve tapasztalom, hogy a sárbogárdi képvi-
selõ-testületben valóban sok a durva beszéd. Sajnos a fejétõl
bûzlik a hal. Határozatot akartak hozni arról, hogy a durva be-
szédért utasítsa rendre a polgármester a képviselõket. Az egyik
képviselõ persze jogosan kérdezte, hogy a polgármestert ki uta-
sítsa rendre, ha durván, emberi mivoltában megalázóan beszél
valakirõl, például patkánynak nevezi, hatalmi helyzetébõl meg-
alázóan személyeskedik vele. Ne hasonlítsa magát a polgármes-
ter Szili Katalinhoz, az országgyûlés házelnökéhez se szépség-

ben, se jó modorban! Szili Katalintól személyeskedést nem hal-
lottunk soha, a polgármestertõl viszont annál inkább. Hiába
mondja a polgármester, hogy tud õ vigyázni a szavaira, nem tud
vigyázni Ha nem képes erre, kényszerítsék rá!
Azt javaslom, ha a polgármester nem a város dolgaival foglalko-
zik, személyeskedik, durva hangot használ a képviselõtársaival
szemben, akkor a képviselõk szépen álljanak fel, és menjenek ki
egy félórácskára, amíg a polgármester úr megnyugszik. Persze,
néhány „nyúl képviselõ” ennek ellenére is bent marad, de az
nem számít. A jobb érzésûek soha ne hagyják szó nélkül, ha bár-
melyik társukat bántja a polgármester. A kivonulás persze ak-
kor lenne igazán hatásos, ha a képviselõk többsége valóban jó-
érzésû lenne, a megsértett képviselõtársával szolidáris akkor is,
ha az netán a másik oldalon ül.

Miért vágják ki a fákat,
bokrokat?

Most vágják a fákat, szedik ki a bokrokat tereprendezés címén
az Ifjúsági parkban azzal az indokkal, hogy a Bogárdi Napokon
legyen hely az árusoknak. Eddig is volt elég hely nekik. Egész
utcákat foglaltak el. Most, hogy többszörös helypénzt kell fizet-
ni, ugyan, lesz-e majd több árus? Lehet, hogy alig lesz érdeklõ-
dés. Az elbocsátások, intézménybezárások mellett kinek lesz
kedve bóvlit vásárolni?

No, de a fákat ki kell vágni, mert attól tisztul a (be)látás. Hát, a
mi látásunk tisztul! Egyre inkább belátjuk, hogy ez az egész
nagy cirkusz nem értünk, hanem néhány ember érdekében, el-
lenünk történik.

Név és cím a szerkesztõségben
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AUSZTRÁLIAI UTAZÁS
1. rész

Egy vad ötlet, egy elérhetetlennek tûnõ
álmunk vált valóra az elmúlt két hétben,
amikor férjemmel Ausztráliába utaztunk
nászútra. Elõtte sokat tépelõdtünk azon,
hogy belevágjunk-e ebbe a kalandba a tá-
volság és az anyagiak miatt. De végül úgy
döntöttünk: lesz, ami lesz, rááldozzuk a
spórolt pénzünket és megyünk, mert ta-
lán soha többé nem adódik ilyen lehetõ-
ség az életben. Az ott gyûjtött élményein-
ket szeretném megosztani most kedves
Olvasóinkkal.
Melbourne-i barátaink (a sárbogárdi
gimnáziumban korábban tevékenykedõ
ausztrál GAP-es diákok) hívtak meg min-
ket magukhoz, és gondoskodtak róla,
hogy ne vesszünk el idegenföldön. Eric
Brotchie és édesapja, Phil különösen so-
kat segítettek nekünk. Phil készített egy
alapos útitervet mindkét hétre, és elvitt
minket öt napra a dél ausztráliai Victoria
megye legszebb vidékeire. Nála jobb ide-
genvezetõt keresve sem találhattunk vol-
na, hiszen nagy kiránduló lévén keresz-
tül-kasul beutazta már a kenguruk föld-
jét.
Március 3-án, reggel indultunk útnak re-
pülõvel Budapestrõl. Londonon és
Hongkongon át jutottunk el Melbourne-
-be, közel 30 óra alatt. Londonba körül-
belül két és fél óra alatt odaértünk. A brit
reptéren eléggé szigorú ellenõrzésen kel-
lett átesni, még a cipõnket is levetették
velünk, több embert végigmotoztak az át-
világítás után is. A hosszadalmas proce-
dúra után egy nagyobb gépre szálltunk,
amin az út hátralevõ részét töltöttük.
Mivel nagyrészt hol a felhõk, hol sötét-
ség, vagy vakító napsütés takarta elõlünk
az alattunk elterülõ tájat, olvasással, film-
nézéssel, alvással múlattuk az idõt, és
idõnként kinyújtóztattuk elgémberedett
végtagjainkat. A személyzet igyekezett
minél kényelmesebbé tenni az utazást.
Bõségesen elláttak minket mindennel:
kaptunk egy kis csomagot egy pici fogke-
fével, fogkrémmel, zoknival és alvószem-
üveggel, takarót, párnát, fülhallgatót, il-
letve négyóránként valamilyen harapni-
valót és frissítõt. Minden külön-külön
zacskókba volt csomagolva, és minden-
bõl újat kaptunk Hongkongban, amikor
egy technikai szünetre megálltunk. Még a
személyzet is kicserélõdött. Sajnos sok
fölösleges szemét keletkezett így, aminek
nem kevés részét (megdöbbenésünkre) a
földrõl kellett fölszedniük a takarítók-
nak. Pedig nem kelet-európaiak utaztak
a gépen!
A hongkongi repteret jól szemügyre vet-
tük, mivel az utolsó ausztrál GAP-es di-
ák, Tahlia Benjamin édesapja tervezte.
Az építmény különleges volt azért is,

mert a kifutópálya az óceánba nyúlik, egy
gyönyörû, hegyekkel körbevett öbölben.
A közel 30 óra alatt két éjszakában is ré-
szünk volt: Oroszország, Mongólia, illet-
ve Kína fölött, valamint Melbourne-ben.
Az ausztrál sivatagi naplementét a géprõl
csodálhattuk meg.
A tér—idõutazás végén ausztrál idõ sze-
rint vasárnap 21 órakor, magyar idõ sze-
rint 11 órakor érkeztünk meg úti célunk-
hoz.
Eric és Phil már vártak minket a repülõ-
téren, hogy a hatalmas város egyik nyu-
godt körzetébe, Murrumbeenaba vigye-
nek minket magukhoz. A furcsa név —
mint ahogy több más körzet, település,
természeti szépség stb. neve is — az õsla-
kosoktól, az úgynevezett aboriginal em-
berektõl származik. Sajnos belõlük nem
sok maradt, miután a fehér telepesek le-
gyilkolták, valamint a magukkal hozott
betegségekkel megfertõzték a többségü-
ket. Leszármazottaik jelentõs része a tár-
sadalom szélére szorult, ami miatt a fehér
lakosság elõítéletekkel viseltetik irántuk.
A kormány próbál nekik segíteni, de a ré-
gi sebek nehezen gyógyulnak, és egy
ellenséges környezetben sokkal küzdel-
mesebb újra teljes értékû emberré válni.

Másnap a vidék és az óceán felé vettük az
irányt Phil és Eric társaságában. Mel-
bourne-bõl kiérve kiégett füvû kertek és
mezõk, kiszáradt fák fogadtak minket.
Hihetetlen szárazság van Ausztrália
mintegy kétharmadán, fõképp a nyugati
és középsõ részen. Ezért is van a települé-
sek nagy része a partvidéken. Ráadásul
öntözni is csak korlátolt mértékben lehet,
mert kevés a vízkészlet a kontinensen. A
városok elõtt egy tábla jelzi, hogy aznap
éppen mekkora vízkészlettel lehet gaz-
dálkodni. Mindenütt figyelemfelhívások
láthatók, hogy például nem lehet folyó víz
mellett fogat mosni, nem szabad hosszú
ideig zuhanyozni stb. A kádak ezért in-
kább csak dísznek vannak a fürdõszobák-
ban, mert mindenütt a zuhanyt használ-
ják. A tisztálkodás, mosogatás, mosás
révén keletkezett „szürke vizet” össze-
gyûjtik, és azzal öntözik a kerteket.
A szárazság miatt nagyon szigorú tûz-
gyújtási tilalom van, figyelõállomásokat
építettek több helyen is, mégis minden
évben bozót- vagy erdõtûz pusztít valahol
az országban, úgyhogy alig láttunk olyan
területet, ahol ne lettek volna fölégett
törzsû fák. Elképesztõ, hogy a természet
a tûz és szárazság ellenére is milyen ha-
mar képes újra és újra életet lehelni a nö-
vényekbe, amik friss, dús hajtásokat hoz-
nak az elszenesedett törzseken és a tala-
jon.
Az is csodával határos, hogy a száraz föl-
deken mégis ott legelnek a marhák és ju-
hok, egyes helyeken pedig például
krumplit és szõlõt termelnek.
Persze, léteznek helyek Ausztráliában,
ahol zöld borít mindent, és olyan, mintha
egy õserdõbe csöppent volna az ember.
Ilyen volt a Great Ocean Road-ot (nagy
óceáni utat) övezõ terület is, amit a kö-
vetkezõ napokban jártunk be.
Folytatása következik.

Hargitai Kiss Virág

Melbourne



Bogárd és Vidéke 2007. március 29. ISKOLAI HÍREK 7

Bemutató órák március 21-22-én
A Fejér Megyei Pedagógiai Napok kereté-
ben iskolánkban is bemutató órákra került
sor. Az alsó tagozaton a következõ órákat
látogathatták meg az érdeklõdõ tanítók,
tanárok: szövegértés-szövegalkotás kom-
petencia-terület a 3. b osztályban — Hei-
czingerné Irányi Rózsa; szociális kompe-
tencia-terület a 3. b osztályban — Tóth
Lászlóné; matematika kompetencia-terü-
let a 3. a osztályban — Kisné Paczona Ildi-
kó; életpálya kompetencia-terület a 3. a
osztályban — Magyar Imréné. Felsõ tago-
zaton: IKT matematika 6. osztály — Ko-
vács Zoltánné, IKT informatika 6. osztály
— Gajgerné Erõs Mária és angol nyelv 6.
osztály — Parnicsán Alice.
Következzék egy kis ízelítõ a bemutató-
órákról, ahogyan 3. évfolyamos tanulóink
látták:
„Voltak a magyarórán vendégek. Elõször
a kavicsos játékkal kezdtünk, szavakat
gyûjtöttünk a békérõl és a nyugalomról.”

Sipõcz Attila

„Elsõre a kavicsos játékot játszottuk, mert
azt mindenki szereti. Egyvalakinek beköt-
jük a szemét, másvalaki a kavicsát összeüti,
a harmadik pedig elindul a hang irányába,
és ki kell találni, ki az.”

Molnár Krisztina

„Rokonértelmû szópárokat gyûjtöttünk
szókártyák segítségével. Képeket állítot-
tunk sorrendbe, és mondatokat illesztet-
tünk hozzájuk.”

Bán László

„Képeket rendeztünk sorrendbe, hogy ki-
találjuk a történetet. A sorba állított ké-
pekhez illesztettük a szöveget.”

Kellner Miklós

„Végül mindenki munkáját megnéztük.
Nagyon tetszett ez az óra, ugyanúgy, mint a
többi.”

Molnár Krisztina

„Az tetszett a legjobban, amikor Ildi néni a
vízilabdáról tett fel kérdéseket.”

Csendes Ádám

„Tortát kellett harmadolni, negyedelni; a
tortás része tetszett a legjobban”

Nagy Kinga

„Korongos szöveges feladatokat oldot-
tunk meg, végül dominóztunk. Sokat je-
lentkeztem.”

Tiringer Bettina

„Azért szeretek párban vagy csoportban
dolgozni, mert amit nem tudok, és mások
tudják, abban tudnak segíteni.”

Horog Attila

Hatodikosok írták:
„Fejszámolással kezdtük, amit minden
órán megteszünk. Egy lapon kaptuk az

utasításokat. A feladatokhoz padtársunk-
kal az internetet használtuk, az SDT ol-
dalát. Julika néni megdicsért bennünket,
amiért jól dolgoztunk.”

Gebhardt Éva, Kondor Tamás

„Az Imagine egy program, amely nagyon
hasonlít a Comenius Logo-hoz. Kezdet-
ben nehezebbnek tûnt, de nagyon szóra-
koztató, amikor az ember belemerül. Meg-
ismerkedtünk a gombokkal, melyekkel
például a törlést is egyszerûbben megold-
hatjuk. Az Imagine-t érdemes feltelepíteni
a számítógépre, mert öröm vele dolgozni.”

Farkas Laura, Nagy Georgina

Mezei futóverseny, március 22.
„A Mészöly Géza Általános Iskolában ke-
rült megrendezésre a futóverseny. A ver-
senyre a mi iskolánkból negyvenen men-
tünk, és elég jó helyezéseket értünk el. Na-
gyon sok versenyzõ gyülekezett a startnál.
A futás hosszú és fárasztó, a pálya nehéz
volt, de sokan szurkoltak, és ez erõt adott a
jó teljesítményhez.”

Danicsek Zsófia, Bán Richárd, 8. o.

I. helyezettek lettek a II. korcsoportos lá-
nyok és fiúk (Tóth Roxána, Zsiga Ale-
xandra, Oláh Réka, Sebestyén Melinda,
Rába Bernadett; Gráczer Bálint, Nagy
Krisztián, Kósa Szilárd, Lakatos György,
Porkoláb Dávid). Velük részt veszünk áp-
rilis 2-án az Agárdi Parkerdõben tartandó
megyei futóversenyen.
II. helyezett lett az I. korcsoportos lányok
(Cseh Zsanett, Nagy Tamara, Nagy Viktó-
ria, Bátai Nóra, Kovács Réka); II. korcso-
portos fiúk (Kolompár Roland, Salamon
Dávid, Fekete Patrik, Horváth Máté,
Rapolder Tamás); IV. korcsoportos lá-
nyok (Vámosi Barbara, Csöndes Anna,
Sallai Réka, Kiss Esztella, Danicsek Zsó-
fia).
III. helyezettek a III. korcsoportos fiúk
(Harangozó Alex, Farkas Péter, Raffai
Gergõ, Nagy Ármin, Szakács Sándor); IV.
korcsoportos fiúk (Gráczer Bence, Kuti
József, Németh Zoltán, Kis Gergõ, Bán
Richárd).
IV. helyezettek lettek a III. korcsoport lá-
nyok (Lajtos Petra, Stefán Melánia, Reng
Gabriella, Erõs Dóra, Pacai Marietta).

MÉRLEG-konferencia, március 20.
Budapesten, a BM Duna-palotában került
megrendezésre a TIOK „Mérleg” elneve-
zésû programzáró konferencia. Meghívást
kaptak: Horváth Ferencné, Térmegné
Nyári Katalin, Tóth Lászlóné, Magyar
Imréné. Ezen a tananyagfejlesztésben
résztvevõ, országos szinten tizenkét kon-
zorcium tagjai osztották meg egymással az
eddigi tapasztalatokat. A 3. évfolyamos
kézmûvesszakkör munkáiból kiállítási
anyagot is készítettünk erre az alkalomra.

Elõadás, március 26.
Heiczingerné Irányi Rózsa, Kisné Paczona
Ildikó, Magyar Imréné, Tóth Lászlóné ta-
nítónõk Székesfehérváron, a Pedagógiai
Intézetben tartottak elõadást a kompeten-
cia alapú oktatás módszereirõl, eszközei-
rõl, eredményeirõl.
A házi tornaverseny eredményei (össze-
függõ talajgyakorlat és szekrényugrás)
6. osztály: I. Lajtos Petra, II. Zsigri Niko-
lett, III. Pacai Marietta, I. Szalai Zoltán, II.
Csõgõr Dániel, III. Raffai Gergõ.
7. osztály: I. Vámosi Barbara, II. Bogárdi
Tamara, III. Kiss Erika, I. Harangozó
Alex, II. Kis Gergõ, III. Hegedüs József,
Kristóf Richárd.

A barátságról — az 5. c osztály
gondolatai

„A barátság az, amikor az ember bízik va-
lakiben, tiszteli a másikat, és még az élete
árán is megvédené, ha bajban van. Neki
bármit elmondhatsz, mert tudod, hogy
tiszteletben tartja és megõrzi titkaidat. Mi-
kor barátja van az embernek, az nagyszerû
érzés, mert akkor érzed, hogy van mellet-
ted egy ember, aki mindhalálig kitart mel-
letted.”

Sztojka Viktória

„A barátok mindenben segítik egymást,
nem hagyják cserben a másikat. A barátok
bíznak egymásban.”

Kolompár Gyula

„Mit jelent nekem a barátság? Egy olyan
kapcsolatot, amikor megbízunk a másik-
ban, elmondunk neki minden titkot, õ is
nekünk. Számíthatunk rá mindenben.”

Tenke Mónika

„Barátság nélkül elveszett ember lennék,
nem találnám meg a helyem a világban. Jó
érzés a barátság, szerintem a legjobb do-
log.”

Szakács Sándor

„Barátok nélkül elég unalmas lenne az is-
kola….”

Tósoki Tibor

Értesítés óvodai és iskolai beíratásról
Az óvodai beiratkozás idõpontja az ÁMK
Kippkopp Óvodában: 2007. április
24-25-26.
Az iskolai beiratkozás idõpontja az ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskolában:
2007. április 24-25-26., 8—16 óra.
Beiratkozáskor a szülõk a következõ do-
kumentumokat hozzák magukkal: szemé-
lyi igazolványt, lakcímigazoló kártyát, a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
valamint az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvé-
leményt, orvosi igazolást. A diákigazol-
vány igénylésére is a beiratkozáskor kerül
sor, ehhez azoknak a gyerekeknek, akik a
2007/2008-as tanévet az elsõ osztályban
kezdik meg, 550 forint térítési díjat is hoz-
niuk kell. Ekkor adjuk majd át a szülõknek
a tankönyvrendeléshez szükséges forma-
nyomtatványt is, melyen a különféle ked-
vezményekre való jogosultságról kell nyi-
latkozniuk a szülõknek.

Összeállította: Gajgerné Erõs Mária

HÍREK
a miklósi iskolából
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Vasárnaptól fizetõssé válnak a fõutak
Cecére, Simontornyára csak matricával?

Április 1-jétõl a személygépkocsik kivéte-
lével minden 3,5 tonnánál nehezebb gép-
jármûnek díjat kell fizetnie az eddig in-
gyenes autópálya-szakaszokon és az au-
tóutakon. (Kivételt képeznek az egyes
autópályák fõvárosi bevezetõ szakaszai,
illetve az M0 autóút.) Mindezeken túl a
D4-es kategóriába tartozó, vagyis a 12
tonna össztömegnél nehezebb gépjármû-
vek az országos közúthálózat 42 szaka-
szát is matrica ellenében használhatják
április elejétõl. (Az említett 42 szakasz a
legkülönbözõbb hosszúságú, 2-15 kilo-
méteres szelvényeket foglal magában). A
12 tonna alatti (D2, D3 kategóriába tar-
tozó) tehergépjármûveknek — az autó-
buszok kivételével — 2008. január 1-jétõl
kell majd díjat fizetniük ezen a 42 útsza-
kaszon is. A sztrádaüzemeltetõ azt ígéri,
hogy minden díjköteles útszakaszon —
vagyis a régiek mellett az újakon is — biz-
tosítani fogják az ellenõrzést.
Sárbogárd körzetében ez két egymásba
kapcsolódó útszakaszt érint. A 63-as úton
Sárbogárd—Cece között, illetve a 61-es
úton Cece—Simontornya között. Az in-
tézkedéstõl azt várják, hogy így a nemzet-
közi tranzitforgalmat rákényszeríthetik
az amúgy is fizetõs sztrádákra, ami csök-
kentheti az alsóbbrendû utak súlyterhe-
lését, esetünkben a 61-es és 63-as utakat,
így az érintett települések (pl. Cece és
Sárbogárd) nemzetközi átmenõforgal-

mát. Az intézkedés ugyanakkor sújtja a
belföldi árufuvarozást is.
A díjfizetés kiterjesztése a D4-es kategó-
riára éves szinten 1,2—1,4 milliárd fo-
rinttal növeli az autópályadíj-bevételt.
Az új szakaszok díjasításával a gazdasági
tárcának az a célja, hogy a tehergépko-
csik által legkevésbé elkerülhetõ utakat
vonják be a díjfizetési rendszerbe, az vi-
szont mindenképpen káros lenne, ha en-
nek következtében a harmad-, negyed-
rangú utakra terelõdne a forgalom — je-
gyezték meg a minisztérium illetékesei.
Jogi lehetõség is van ennek kivédésére —
a nehéz jármûvek kitiltása ezekrõl a terü-
letekrõl —, s ezzel várhatóan élni is fog a
hatóság. Mindez elõkészítése az elektro-
nikus díjfizetési rendszer bevezetésének,
aminek tervezett idõpontja 2009. A mos-
tani díjasítás kapcsán az egyes díjkategó-
riákban, a díjakban és azok megfizetésé-
nek ellenõrzésében, a pótdíjakban, vala-
mint a matricák típusaiban nem történik
változás.
A jogszabály lehetõvé teszi, hogy idõvel a
gyorsforgalmi úthálózat azon elemein is
szedhessenek útdíjat, ahol ma még erre
nincs lehetõsége az Állami Autópálya
Kezelõ Zrt.-nek. A hatályos törvények
szerint csak az autópályákon kell díjat fi-
zetni, tehát például az autóutakon nem.
Napjainkban 200 kilométer gyorsforgal-
mi úthálózaton nem kell díjat fizetni, va-
gyis elméletileg ekkora útvonalon lehet-
ne díjat szedni, illetve az idõközben meg-
épülõ gyorsforgalmi utakon, ami a tervek
szerint 650 kilométer.
Jelenleg a gyorsforgalmi úthálózat 70
százalékán közlekedõk fizetik az ingye-
nesen igénybe vehetõ 30 százalék fenn-
tartási költségeihez való hozzájárulást is
— mondta Ábrahám Gergely, a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium szóvi-
võje. Egy teherautó harmincezerszer na-
gyobb kárt okoz, mint egy személygépko-
csi. Magyarországon jelentõs az átmenõ

forgalom, ami jelentõs károkat okoz az
úthálózatban, miközben a karbantartás
költségeihez éppen a nemzetközi fuvaro-
zók járulnak hozzá a legkevésbé.
A tárca törekvése, hogy az utak elhaszná-
lódásáért leginkább felelõs tehergépjár-
mûvek üzemeltetõi nagyobb terhet vál-
laljanak az utak fenntartásában. Ezt a ne-
hézgépjármû-forgalom rohamos, évi 10
százaléknál magasabb ütemû növekedé-
se is indokolja.
A jelenlegi infrastruktúrájával oldja meg
a díjasításba bevont új útszakaszok ellen-

õrzését az Állami Autópálya Kezelõ.
Minden díjas útszakaszon — vagyis a ré-
giek mellett az újakon is — biztosítani
fogják az ellenõrzést. Az autópályákon,
ahol eddig részben a 14 mobilkamerás
jármûvel figyelték a matricák meglétét —
bizonyos mûszakokban —, a késõbbiek-
ben is ott lesznek ezek a jármûvek, más
mûszakokban viszont az új szakaszokon
ellenõriznek. Ezzel párhuzamosan 12 új
kamerás jármû beszerzését is elindítják.
A jármûvek részbeni kivonásával ritkáb-
ban tudnak ilyen módon ellenõrizni a
sztrádákon, ezért azt tervezik, hogy itt
erõsítik a mobilcsoportos kontrollt, va-
gyis több helyen és alkalommal fognak el-
lenõrizni a parkolókban, le- és felhajtó
ágakon. Somodi Márta elmondta, hogy
mindezzel párhuzamosan 230 új helyen
— fõként üzemanyagtöltõ állomásokon
— lehet matricát venni, ezzel valamennyi
új szakaszt lefedik. A határátkelõkön pe-
dig, ahol már eddig is számottevõ elárusí-
tóhellyel rendelkeztek, tovább erõsítik
jelenlétüket, itt valamennyi matricatípus
beszerezhetõ.
A fuvarozók szerint a díjfizetési rendszer
kiterjesztése tovább rostálja majd az ága-
zat szereplõit, egyre több lehet a túlsú-
lyos, az amúgy is rossz állapotú magyar
utakat még inkább rongáló jármû.

Hargitai Lajos

Tinódi
kötélhúzás

2007. április 8-án, 9 órakor.

Ötfõs férfi- és nõi csapatok jelentkezé-
sét várjuk 2007. április 5-éig a tinódi
presszóba.

Nevezési díj: 2500 Ft/csapat, ami tar-
talmaz egy tányér energiapótló ételt
is.
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ÁPRILIS 1-JÉN ÉLÕLÁNC
A KÓRHÁZAKÉRT!

Tiltakozunk az embertelen és esztelen intézkedések ellen! Nemcsak tiltakozunk, hanem a
megoldásra is javaslatot teszünk. Az Országos Civil Fórum egészségpolitikai állásfoglalásá-
nak nyilvános bemutatására április 1-jén, vasárnap, délelõtt 10 órakor kerül sor az Országos
Pszichiátriai és Neurológia Intézet (OPNI) fõbejáratához (II. kerület, Hûvösvölgyi út 116.) meg-
hirdetett demonstráció keretében, ahol az Élõlánc Magyarországért a kórházak bezárása ellen
tiltakozik.
A nagy múltú, világszerte elismert intézet teljességgel indokolatlan és szakmailag elfogadha-
tatlan bezárása jelképnek számít a kórházmegszüntetések sorában. Éppen ezért nagyon ké-
rünk mindenkit, jöjjön el április 1-jén az OPNI fõbejáratához, hívja el barátait, ismerõseit, ter-
jessze e nyilatkozatot internetes fórumokon, levelezõlistákon!
Talán még nem késõ! Talán még elérhetünk valamit, ha elég sokan és elég hangosan tiltako-
zunk a kormány reform címén zajló, példátlanul nagy kárt okozó intézkedései ellen. Segítsen,
hogy minél többeket elérjen a felhívás, hogy minél többen ott lehessenek a tüntetésen!
Találkozzunk április 1-jén az OPNI fõbejáratánál délelõtt 10 órakor!

Ács Sándorné Élõlánc Magyarországért

Kézilabda
Négy napig pattogott a labda…

A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola lány kézilabdásai nem unatkoztak
az elmúlt idõszakban, hiszen két héttel
ezelõtt négy nap alatt 15 mérkõzést ját-
szottak, amelynek 13 gyõzelem, 1 döntet-
len és 1 vereség a mérlege.

Diákolimpia, IV. korcsoport,
Bakonycsernye

Mezõszilas—Tóváros, Sz.fvár 22-16
Gól: Schneider (3), Darázs (3), Varga
(9), Csendes (4), Raffael A. (3).

Mezõszilas—Bakonycsernye 17-8
Gól: Schneider (4), Darázs (4), Varga
(5), Csendes (2), Patai (2).

Mezõszilas—Pázmánd 15-18
Gól: Zádori (1), Schneider (2), Darázs
(2), Varga (10).
Megyei döntõbe jutott Mezõszilas és
Pázmánd.

Gárdony-kupa, 1993-as korosztály
5 mérkõzésbõl 5 gyõzelem.
Végeredmény: 1. Mezõszilas, 2. Páz-
mánd, 3. Aba, 4. Pusztaszabolcs, 5. Mar-
tonvásár, 6. Gárdony.
Különdíj: Csendes Szabina (Mezõszilas)
lett a legtechnikásabb játékos.
Kocsola-kupa, 1994/95-ös korosztály

3 mérkõzésbõl 3 gyõzelem. Végered-
mény: 1. Mezõszilas, 2. Szekszárd UKSE,
3. Tamási, 4. Kocsola. Különdíj: Csendes
Szabina (Mezõszilas) lett a legtechniká-
sabb játékos.

Adidas-gyermekbajnokság
régiódöntõ, Tapolca

Mezõszilas—Tatabánya 14-9;
Mezõszilas—Tapolca 21-6;

Mezõszilas—Nádasd 23-13;
Mezõszilas—Gyõri ETO
Toldi DSE 15-15

Országos elõdöntõbe (16 csapatból) ju-
tott Mezõszilas és a Gyõri ETO Toldi
DSE. A következõ héten a III. korcso-
portos Diákolimpia megyei elõdöntõjén
kellett helytállni a csapatnak. Ez maxi-
málisan sikerült is.

Mezõszilas—Bakonycsernye 27-15

Gól: Jakab (2), Zádori (1), Schneider (3),
Raffael A. (8), Csendes (12), Raffael B.
(1).

Mezõszilas—Gárdony 30-7

Gól: Jakab (5), Zádori (2), Schneider (5),
Raffael A. (2), Csendes (10), Takács (6).

Mezõszilas—Tóváros, Szfvár 19-7

Gól: Jakab (4), Schneider (2), Raffael A.
(3), Csendes (9), Raffael B. (1). Megyei
döntõbe került Mezõszilas és Tóváros
(Székesfehérvár). A megyei elõdöntõt
követõ nap Martonvásáron a megyebaj-
nokság keretében játszottak gyerekeink
két korcsoportban.

1994/95-ös korosztály
Mezõszilas—Rácalmás 27-1

Gól: Jakab (3), Zádori (2), Schneider (5),
Raffael A. (3), Csendes (9), Takács (4),
Raffael B. (1).

Mezõszilas—Martonvásár 30-2
Gól: Jakab (5), Schneider (7), Raffael A.
(5), Csendes (6), Takács (4), Somogyi (3).

Mezõszilas—Adony 23-0
Gól: Jakab (2), Schneider (5), Raffael A.
(4), Csendes (6), Takács (5), Somogyi (1).

1992/93-as korosztály
Mezõszilas—Adony 17-0

Gól: Zámbó (2), Darázs (5), Varga (7),
Somogyi (3).

Mezõszilas—Martonvásár 22-6
Gól: Zámbó (3), Darázs (8), Varga (8),
Takács (1), Somogyi (2).

Mezõszilas—Kisláng 19-5
Gól: Zámbó (1), Darázs (3), Varga (9),
Takács (3), Somogyi (1), Raffael B. (1),
Zádori (1). Felkészítõ tanár: Zámbó Ti-
bor.

NLÁI

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képviselõ-
testülete a 2007. március 9-ei ülésén elfo-
gadta:
— a 8/2007. (III. 19.) Ktr. sz., 2006. évi költ-
ségvetési rendelet módosítását;
— a 9/2007. (III. 19.) Ktr. sz., az önkor-
mányzat 2007. évi költségvetési rendeleté-
rõl szóló rendelet módosítását;
— a 10/2007. (III. 19.) Ktr. sz., a képviselõ-
testület és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatát;
— a 11/2007. (III. 19.) Ktr. sz., a sportról
szóló rendelet módosítását;
— a 12/2007. (III. 19.) Ktr. sz., az épített
környezet alakításáról és az építészeti örök-
ség helyi védelmérõl szóló rendelet módosí-
tását;
— a 13/2007. (III. 19.) Ktr. sz., Sárbogárd
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
rendelet módosítását.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Kiosztották a teremfoci díjait
Szombaton rendezték meg a Mészöly Géza Általános Iskola
aulájában a teremfoci-bajnokság ünnepélyes eredményhirde-
tését. Ez alkalomból vacsorával egybekötött táncmulatságot
tartottak, melyre a csapatok tagjai feleségeikkel, hozzátartozó-
ikkal érkeztek. A bálban a cecei Szabó zenekar húzta a talpalá-
valót. A rendezõk nevében Lajtos János köszöntötte a vendége-
ket, köztük Juhász János polgármestert és Nagyné Rehák Juli-
anna iskolaigazgatót. A bajnokság két csoportban zajlott. Elõ-
ször az „alsóház”, a Fair Bútor eredményeit hirdette ki Tóth
Zoltán. A díjakat a csoport támogatói, Németh Attila, a Légió
2000 Security részérõl, valamint Handa Csaba, a Fair bútor
vezetõje adták át.

A Fair Bútor-csoport eredményei
Elsõ helyezett lett nagy csatában a Légió 2000—Fair Bútor csa-
pata 49 ponttal, második a Twister csapata 43 ponttal, harma-
dik a Toledo 2005 csapata 38 ponttal. Az elsõ két helyezett jövõ-
re a „felsõházban”, a Bogárd és Vidéke-csoportban játszik
majd. (A részletes eredmények a Bogárd és Vidéke elõzõ számában
olvashatóak.)
EGYÉNI DÍJAK: a legjobb kapusok: III. Takács Károly (Mik-
lós-Cece); II. Megyesi György (Légió 2000); I. Géczi András
(Haladás);
a legjobb védõjátékos: III. Csuti Tamás (Toledo); II. Szántó
Kornél (Haladás); I. Csuti Zoltán (Légió 2000);
a legjobb mezõnyjátékosok: III. dr. Erdélyi Tamás (Miklós-
Cece); II. Kristóf Gábor (Twister); I. Csizmadia Krisztián (Lé-
gió 2000);
a legtechnikásabb játékos: Keresztény István (Vidámfiúk).
A Bogárd és Vidéke-csoport nyerteseinek a díjakat a csoport fõ
támogatója, Hargitai Lajos adta át.

A Bogárd és Vidéke-csoport eredményei
Elsõ lett az Extrém csapata 42 ponttal, második a Magnum csa-
pata 37 ponttal, harmadik a Memphis Plus csapata 34 ponttal.
Az innen kiesõ Taki Team és az Arsenal jövõre a Fair Bútor-
csoportban folytatják a játékot. (A részletes eredmények a
Bogárd és Vidéke elõzõ számában olvashatóak.)
EGYÉNI DÍJAK: a legjobb kapus: III. Györök Árpád (Mag-
num); II: Suplicz István (DKS); I. Pálinkás István (Krencz-
nagyker);
a legjobb védõjátékos: III. Hajdinger János (KITE); II. Kele-
men Béla (DKS); I.: Dévényi Zsolt (Extrém);
a legtechnikásabb játékos: Pudelka Krisztián (Enying);
a legsportszerûbb csapat: a DKS.
A városi teremlabdarúgó-bajnokság legöregebb életkorú kol-
lektívája a Flamengó csapata, akik a játékért és a nézõk elisme-

réséért küzdöttek. A csapat tagjait név szerint szólították ki:
Öreg, Nagyhegy, Paszatos, Rák, Múmia, Gali, Zsuzsi, Pipás,
Bankos, Tojás, Gabi, Töki és Apu. Részükre V. A. LAKI aján-
lott fel díjat. A csapatot nagy tapssal köszöntötte a közönség.
A játékvezetõknek, Tóth Istvánnak és Ébl Mihálynak megkö-
szönték bírói közremûködésüket, valamint a két sportot szeretõ
fõszervezõnek, Gróf Ferencnek és Varga Imrének a lelkes, oda-
adó munkát.
Ezután — a korábbi hagyományok szerint — egy nagyobb ösz-
szegû ajándékutalványt sorsoltak ki a három iskola között. Az
idén az ajándékutalványt a Mészöly Géza Általános Iskola kap-
ta, melyen sportszereket vásárolhatnak. Az ajándékutalványt
Nagyné Rehák Julianna igazgató vette át.
A csapatok pezsgõvel szentelték fel a kupákat. Minden játékos
sorban ivott belõle, egymás egészségére emelve azt.
A díjkiosztó után felszolgálták a vacsorát, majd a bálozók haj-
nalig táncoltak.

Hargitai Lajos

A TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG TÁMOGATÓI

T-Mobil, Jakab Róbert fodrász, Légió 2000 Security Kft., munkaruházati
bolt, lottózó (Rehákné Szontágh Rózsa), Gázmodul, Suzuki Barta,
Bereczk Edina fodrász és kozmetikus, Bogárd és Vidéke Lapkiadó, Sellõ
gumiszerviz (Tóth Zoltán), Caloria, mûszaki bolt (Zsebõk Zoltán), Czana
és Társa, virágbolt (Horváth Lajosné és Kocsi Ibolya), Center sport, Irka
papír (Szénássy Ferencné), Kutya- és macskaeledel bolt, Aranyorsó, vi-
rágbolt (Németh Attila), Orova szabadidõbolt, Fõtéri cukrászda, Reform-
ház, Photo-Hall, Spuri kerékpárszaküzlet, Gréta Bútor, Fair Bútor, virág-
bolt (Szakács Sándorné), vegyesbolt (Pálinkás Istvánné), Komfort aján-
dékbolt, Intim fehérnemûbolt, PC-CD kuckó, virágbolt (Banda Lajos), dro-
géria, Euro-Tel, Delta Testépítõ Club, Huszár Zoltán vállalkozó, Erzsike
cukrászda, Huszár Gábor autószerelõ, Romantika, OMV töltõállomás
Sárbogárd, Killler Gábor vállalkozó, Balogh István vállalkozó, Sárrét
Color, Krencz-nagyker, Örkényi Béla vállalkozó, Haladás csapata, DKS
csapata, Toledo csapata, Enying csapata, Pusztaegres csapata, Taki
Team csapata (Takács István), Szakács István, aki 100.000 Ft-tal járult
hozzá a sportbál megszervezéséhez.
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Polgárdi—Sárszentmiklós 5-2 (3-0)
Polgárdi: 200 nézõ, vezette: Závodka.
Polgárdi: Mitring, Csizmadia, Perger,
Nagy, Paluska L., Fenyvesi, Takács (Ba-
rát), Csák, Gorza, Paluska K. (Nádasdi),
(Bánóczki). Edzõ: Balogh Zoltán. Sár-
szentmiklós: Papp Z., Papp A., Szarka,
Csanaki, Palotás (Tórizs), Bakos (Sza-
bó), Markovics, Salga, Tóth, Král (Sala-
mon), Káli. Edzõ: Horváth Csaba.
Pályaavató miatt a felnõtt csapat kezdett,
majd az ifi csapatok következtek. A kez-
deti tapogatózás után egy szép támadást
nem tudtunk gólra váltani, ami meg-
bosszulta magát.
A 17. percben Gorza becselezte magát
védelmünk jobb oldaláról középre, ahon-
nan a teljesen üresen hagyott Paluska L.
elé passzolt, akinek a lövése megpattant
Papp A. lábán és irányváltoztatás után a
hálóban kötött ki, 1-0.
A 20. percben ismételt védelmi hiba után
Paluska K. lõtt a hálóba. A 37. percben
Paluska vezetgette a labdát, védõink csak
szemmel kísérték, melynek eredménye
ismét gól lett. Ekkor már romjaiban he-
vert a védelmünk. A rossz játék két szélsõ
védõnkre volt igaz, akik úgy fociztak,
mintha a grundon lettek volna, azaz ahol
a labda, ott a játékos. Ennek következté-
ben az oldalakon mindig volt üres táma-
dó, akik kihasználták a lehetõségeiket.
Mindettõl függetlenül számomra még
mindig nem volt egyértelmûen elveszve a
mérkõzés, mert szemmel láthatóan kép-
zettebb játékosokból állt a csapatunk,
csak a helyzeteinket nem tudtuk gólra
váltani.
A II. félidõ 47. percében cseréink lendü-
letet adtak csapatunknak, Král a leshatá-
ron kapott labdával kilépett és a hálóba
lõtt, 3-1. Az 56. percben védelmünknek

ismét sikerült nagyot alakítania, mert egy
ártalmatlan helyzetben a rossz ütemû be-
lépés után jogos 11-est ítélt a játékvezetõ,
melyet Takács értékesített, 4-1. A 70.
percben Salga elfutott a bal oldalon, az
alapvonal mellett befûzte a védõjét, és
védhetetlenül a hálóba lõtt, 4-2. Ekkor
Mitringet a játékvezetõ kiállította, mert a
kapu mögött gyakorló ifjúsági játékosun-
kat megütötte. Felcsillant a remény az
esetleges egyenlítésre, már szemmel
láthatóan nagyon fáradt volt az ellenfél.
Sajnálatos módon ezután Szarka P. meg-
sérült, már nem volt több cserére lehetõ-
ségünk, ezért az emberelõnyünk odalett.
Mindettõl függetlenül edzõnket nem hi-
báztatom a cserék miatt, mert ezt meg
kellett lépni. A cserék után egyértelmûen
irányítottuk a mérkõzést, és a negyedik
bekapott gól elõtt még benne volt a
meccsben egy szép eredmény, sõt, egy
számomra idegen, egyik csapathoz sem
tartozó nézõ megjegyezte: akár a mik-
lósiak is gyõzhettek volna.
Kitámadtunk, de a sorozatban kidolgo-
zott helyzeteinket nem tudtuk értékesíte-
ni. A 87. percben kapunk elõtt elvégzett
szögletet Papp Z. elnézte, rosszul ütött
bele, amely Nagy elé került, aki a hálóba
fejelte a labdát, 5-1.
A mérkõzés összképét tekintve ez az
eredmény a védõink által elkövetett gyer-
meteg hibák sorozatának következmé-
nye. Ennyire gyengén még soha nem lát-
tam játszani a szélsõ védõket, akik olyan
játékot produkáltak, hogy akár a kispad-
ról is nézhették volna a meccset, akkor
sem lett volna rosszabb a teljesítményük.
A csapatból egyetlen játékost tudok ki-
emelni, Markovicsot, aki végig szívvel,
nagy küzdõszellemben játszott.

A legjobb, ha elfelejtjük ezt a mérkõzést
és a következõ feladatokra koncentrál-
nunk. Remélhetõleg Horváth Csaba
majd helyre teszi a dolgokat és a játéko-
sokat. Tudomásul kell venni: senkinek
sincs bérelt helye a csapatban, és remé-
lem, ezzel a lehetõséggel él is az edzõnk.

Ifjúsági mérkõzés:
Polgárdi—Sárszentmiklós 5-2

Ifjúsági csapatunk is azonos eredményt
ért el, mint a felnõttek, de nekik a jobb
hozzáállásukat meg lehet dicsérni.

Mire a cikk megjelenik, szerdán Sár-
szentmiklós csapata helyi szinten sport-
történelmet ír, mivel a magyar kupában
még ilyen messzire soha nem jutottunk.

Hét végén Kisapostag csapatát fogadjuk,
mely sima meccsnek tûnik, de ebben a
bajnokságban senkit nem lehet leírni.

Szabó Béla

A megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája

1. Velence 18 12 3 3 60-24 39
2. Sárosd 18 11 4 3 54-29 37
3. Csór 18 10 3 5 38-23 33
4. Kápolnásnyék 18 10 3 5 35-23 33
5. Etyek 18 10 1 7 41-31 31
6. Polgárdi 18 9 4 5 28-18 31
7. Sárszentmiklós 18 8 3 7 35-24 27
8. Bicske 18 8 3 7 25-19 27
9. Aba-Sárvíz 18 6 8 4 26-21 26
10. Kisláng 18 7 3 8 26-36 24
11. Iváncsa 18 7 2 9 29-231 23
12. Szabadegyháza 18 6 3 9 25-42 21
13. Dunafém-M. 18 5 3 10 31-56 18
14. Kisapostag 18 5 2 11 25-44 17
15. Alba-Regia 18 3 2 13 21-45 11
16. Adony 18 2 3 13 24-37 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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A Femol-csoport eredményei
Lajoskomárom—Káloz 0-1 (0-1)

130 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Májer. Ifjúsági mérkõzés 1-5.

Cece—Pálhalma 1-1 (0-0)

110 nézõ, vezette: Varga. Gólszerzõ:
Molnár, illetve Szabó. Ifjúsági mérkõzés
1-4.

Mezõfalva—LMSK 2-1 (2-1)

150 nézõ, vezette: Piros. Gólszerzõ:
Bartha, Szepesi, illetve Nyikos. Ifjúsági
mérkõzés 1-1.

Sz.battyán—S.szentmihály 0-1 (0-1)

120 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Pur-
ger. Ifjúsági mérkõzés 1-10.

Tác-Csõsz—Elõszállás 2-2 (0-0)
100 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ:
Schmidt, Borbás, illetve Kiss (2). Kiállít-
va: Schmidt, illetve Felföldi. Ifjúsági
mérkõzés 3-2.

Mezõszilas—Seregélyes 6-2 (3-1)
80 nézõ, Vezette: Kalmár. Gólszerzõ:
Wukovics (4), Keresztúri (2), illetve
Benczik, Koller. Ifjúsági mérkõzés 3-0.

Sárbogárd—Füle 3-1 (1-0)
100 nézõ, vezette: ifj. Nagy L. Gólszerzõ:
Fekete, Baki, Csendes, illetve Csiszár. If-
júsági mérkõzés 3-0.

Baracs—Kulcs 2-1 (1-1)
100 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ:
Meggyes, Timkó, illetve Hadnagy. Ifjúsá-
gi mérkõzés 0-2.

A Femol-csoport állása
1. Sárszentmihály 18 14 451-22 46
2. LMSK 18 13 2 3 36-14 41
3. Pálhalma 18 11 5 2 39-15 38
4. Káloz 18 9 4 5 36-24 31
5. Lajoskomárom 18 9 3 6 33-27 30
6. Sárbogárd 18 8 5 5 42-24 29
7. Seregélyes 18 8 3 7 43-36 27
8. Baracs 18 8 2 8 29-29 26
9. Mezõfalva 18 8 2 8 24-31 26
10. Mezõszilas 18 8 1 9 39-36 25
11. Tác-Csõsz 18 6 6 6 37-38 24
12. Füle 18 6 2 10 32-35 20
13. Kulcs 18 5 1 12 22-46 16
14. Cece 18 4 3 11 27-39 15
15. Elõszállás 18 2 2 14 26-60 8
16. Szabadbattyán 18 2 1 15 20-60 6
Szabadbattyántól 1 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport eredményei
Nagyvenyim—Beloiannisz 2-1 (1-0)

Vezette: Tömöri. Gólszerzõ: Székelyi
(2), illetve Lakakisz.

Jenõ—Alap 2-3 (0-1)

Vezette: Koszorús. Gólszerzõ: Kiss, Kun,
illetve Szabó, Molnár, Hegedûs.

Sárszentágota—Perkáta 2-3 (0-1)

Vezette: Babai. Gólszerzõ: Kuczi (2), il-
letve Lengyel, Õsi, Bogó.

Cikola—Ráckeresztúr II. 6-1 (3-1)
Vezette: Klics. Gólszerzõ: Bodoki (2),
Kovács J. (2), Kovács S. (2), illetve Tóth.

Zichyújfalu—Rácalmás 1-0 (0-0)
Vezette: Nagy K. Gólszerzõ: Kulacs.

Dég—Nagylók 9-0 (7-0)
Vezette: Fábián. Gólszerzõ: Rostás (3),
Gulyás, Toldi, Kovács, Molnár, Horváth,
Sörös.

Besnyõ—Vajta 0-1 (0-1)
Vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Simon.

A Déli-csoport állása
1. Alap 16 13 1 2 59-21 40
2. Dég 16 12 - 4 51-16 36
3. Zichyújfalu 16 11 3 3 63-29 35
4. Vajta 16 9 2 5 40-33 29
5. Jenõ 16 7 5 4 56-32 26
6. Sárszentágota 16 8 1 67 40-35 25
7. Besnyõ 16 7 3 6 41-33 24
8. Beloiannisz 16 7 5 4 40-28 23
9. Rácalmás 16 7 2 7 40-30 23
10. Nagyvenyim 16 7 1 8 42-36 22
11. Cikola 16 4 6 6 52-46 18
12. Perkáta 16 3 - 13 23-80 9
13. Ráckeresztúr II. 16 1 1 14 13-60 4
14. Nagylók 16 1 1 14 12-93 4
Beloiannisztól 3 büntetõpont levonva.

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 Lász-
lónénál. A beiratkozáshoz a következõ dokumentumok szükségesek:
születési anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
TAJ-kártya, fénykép, óvodai és orvosi vélemény, diákigazolvány igény-
léséhez 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 szülei-
nek. A beíratással és az iskolakezdéssel kapcsolatos kérdéseikre ott vá-
laszt kaphatnak. Megjelenésükre számítunk!

Iskolavezetés
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31-én, szombaton, 19 órakor

Tökéletes trükk
Színes angol thriller

Ebben a csavaros rejtélyben a két vik-
toriánus korabeli bûvész közötti rivali-
zálás egyre nagyobb méreteket ölt:
nemcsak egymás mutatványait szeret-
nék felülmúlni, hanem le akarják lep-
lezni a másik trükkjeit is. Ahogy ez a
két különleges férfi a bátorságot a
vágy, az elõadás mûvészetét a tudo-
mány, az ambíciót pedig a barátság elé
helyezi, az eredmény életveszélyes
árulás lesz.
A történet a múlt századforduló Lon-
donjában kezdõdik, ahol a bûvészek a
kor legnagyobb sztárjai. Két fiatal va-
rázsló van feljövõben: a feltûnõ és kifi-
nomult Robert Angier (Hugh Jack-
man), aki mellesleg a közönség ked-
vence, és a kicsit bárdolatlan, egyszerû
Alfred Borden (Christian Bale), aki
igazi géniusz, de hiányzik belõle az a
képesség, hogy lebilincselje nézõkö-
zönségét. Eleinte barátság és egymás
munkája iránti tisztelet van közöttük,
de mikor a legnagyobb dobásnak szánt
trükkjük rosszul sül el, egy életre el-
lenséggé válnak.

Jöjjön moziba
a mûvelõdési

otthonba!

LAN-parti
A nemrég megalakult Sárbogárdi Informatikai

Közhasznú Egyesület (SIKE) LAN-partit szervez!
Helye: József Attila Mûvelõdési Központ.

Ideje: 2007. április 14-e, 9.00—18.00 óráig.

Jelentkezni lehet a következõ játékokból indított ver-
senyekre: Call of Duty 1, vagy Counter Strike 1.6, és
Warcraft 3, vagy Starcraft.
A gyõztesek díjazásban részesülnek!
Nevezési díj: 600 Ft. A helyszínen korlátozott számban (6 db) gépeket biztosí-
tunk. A hozott számítógépekért felelõsséget nem vállalunk!
A jelentkezõket kérjük, 8.00 órára mindenképp érkezzenek meg a hálózat kiala-
kítása és a 9 órai kezdés betartása végett!

Meghívó
A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény meghívja Önt a 14.
alkalommal megrendezésre kerülõ

Fejér Megyei Mûvészeti Iskolák
Zenei Találkozójára, melyet

2007. március 30-án,
pénteken, 16 órakor

tartunk Sárbogárdon. A rendezvé-
nyen a megye mûvészeti iskoláiban ze-
nemûvészeti ágon tanuló tehetséges
növendékek mutatják be tudásukat.
A találkozót megnyitja: Juhász János
polgármester, közremûködik a Sárbo-
gárdi Fúvószenekar.
A rendezvény helye: József Attila Mûvelõ-
dési Központ, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
(Violin Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény, 2400 Dunaújváros, Jókai u. 19.
Tel.: 06 (25) 500 005. Tel./fax: 06 (25)
500 006, violin@vnet.hu)

Puskásné Radnó Ágnes igazgató

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!

Zongoraverseny Dégen
2007. március 23-án Dégen rendezték meg 8. alkalommal a zongoraversenyt. A zsûri-
ben Bódi Árpád és Bódi Árpádné foglaltak helyet. A Sárszentmiklósi Általános Isko-
lát több diák is képviselte.

Jákob Zoltán tanítványai közül ketten vettek részt a megmérettetésen. Stefán Melá-
nia bronz, Stefán Judit ezüst minõsítést kapott. Cegelnyik Jelena tanulói közül hár-
man mérettettek meg. Kovács Fanni ezüst, Kék Otília ezüst és Bogárdi Tamara szin-
tén ezüst minõsítéssel térhetett haza. Az eredményhirdetés a miklósi gyerekeknek
kissé keserû szájízzel zárult, ugyanis elfelejtették nekik átadni az okleveleket és a pla-
ketteket. Nekik késõbb, a díjátadás után írták meg és adták át azokat. A gyerekeknek
ez kissé rosszul esett, de reméljük, az elért szép eredmények feledtetik velük ezt a kis
intermezzot.
Nagyon köszönjük a felkészítõ tanáraik lelkiismeretes és odaadó munkáját, gratulá-
lunk nekik is és a gyerekeknek is! Szép verseny volt! Büszkék vagyunk rájuk! Köszön-
jük nekik!

— az egyik szülõ —
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Marianna torta
Hozzávalók: 1 tojás, 10 dkg margarin,
késhegynyi szódabikarbóna, 40 dkg liszt,
25 dkg cukor, 2 evõkanál méz, fahéj, 6 dl
tejszín, fél dl málnaszörp, 10 dkg porcu-
kor, mandulaeszencia, 1 vaníliás cukor,
rum, 1 zselatin, 1 dl víz, 6 dl szénsavas
üdítõital (Mirinda), 2 vaníliás puding-
por.
Elkészítése: a liszt, 1 tojás, margarin,
méz, 15 dkg cukor, fahéj, szódabikar-
bóna felhasználásával jól kezelhetõ
tésztát készítünk. Három kerek lapot
sütünk. A tortaforma alját megfordít-
juk, visszahelyezzük a karikát, vissza-
teszünk egy lapot, meglocsoljuk rum-
mal. A zselatint feloldjuk, felfõzzük. A
tejszínt felverjük a porcukorral, vaníli-
ás cukorral, kettévesszük. Egyik felébe
málnaszörpöt és a fél csomag feloldott
zselatint adunk, és gyors mozdulatok-
kal összekeverjük. Rásimítjuk a torta-
lapra, befedjük a második lappal, amit
rummal meglocsolunk. A megmaradt
tejszínt mandulaeszenciával ízesítjük,
belekeverjük a zselatin másik felét, rá-
simítjuk a második tortalapra. Befed-
jük a harmadik lappal. 10 dkg cukorral
elkeverjük a pudingporokat, hozzáad-
juk a szénsavas üdítõitalt, és sûrûre
fõzzük. Kihûlésig keverjük, bevonjuk
a torta tetejét, és ezzel díszítjük. 1-2
óra hûlés után levesszük a tortakari-
kát, tálra tesszük és szeleteljük.

Zsiványpecsenye
fóliában, nyárson sütve

Hozzávalók: 40 dkg sertéscomb, 20 dkg
húsos szalonna, 4 nagy burgonya, 4 nagy
vöröshagyma, 2 zöldpaprika, 1 mokkás-
kanál õrölt bors, só.
A sertéscombból kis szeletkéket vá-
gunk. A meghámozott burgonyát és
hagymát felkarikázzuk. A zöldpapri-
kából és a szalonnából nagyobb négy-
szögletes szeleteket vágunk. Megsóz-
zuk az alapanyagokat és váltakozva
nyársra húzzuk. Borssal meghintjük és
fóliába csavarjuk, a fólia két végét jól
összenyomjuk. Parázs fölött, állandó-
an forgatva elkezdjük sütni. Mikor a
burgonya is megpuhult, levesszük a fó-
liát, és rövid idõ alatt színesre, kissé
ropogósra sütjük. Friss, zöld salátával
kínáljuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

PUSZI, PUSZI
Jacques Chirac francia elnök széles mo-
sollyal fellépked a pódiumra, és az egész
világ szeme láttára kétszer megcsókolja
Angela Merkelt, a német kancellárt.
Mind a ketten vidáman mosolyognak, bi-
zalmas szavakat váltanak, de bejön Tony
Blair angol miniszterelnök, és könnye-
dén õ is megpuszilja Angelát, mosolyog-
va kezet ráz Jacques-kal, s már ott is van-
nak a feleségek és Angela férje, õk is jó-
kedvûen lekezelnek, puszilkodnak, cse-
vegnek. Mint egy jó családban.

Kilencvenegy évvel ezelõtt a német had-
vezetés titokban csapatösszevonást haj-
tott végre Verdunnél. Az elsõ világhábo-
rú harmadik évét kínlódta a világ, Európa
mezõit hullák borították, a csatakos lö-
vészárkokban patkányok lakmároztak a
fiúk, apák holttestébõl. A franciák tudo-
mást szereztek a német csapatösszevo-
násokról (állítólag egy német frontújság
hírébõl kaptak szimatot; a hír szerint
Verdunnél ad koncertet a német császári
zenekar, márpedig ha ott a császári zene-
kar, ott a császár is, ha pedig ott a császár,
akkor ott valami készül), gyorsan össze-
vonták hát õk is a hadaikat. Hónapokon
keresztül csépelte egymást a két felduz-
zasztott sereg, egyik sem diadalmasko-
dott. Úgy hívták ezt a hadieseményt, hogy
„verduni vérszivattyú”. Kilencszázezer
ember halt ott meg, de a front egy centit
sem mozdult se jobbra, se balra. Felesle-
gesen halt meg majd egymillió férfi.
Huszonöt év múlva Hitler csapatai gyár-
tották a hullahegyeket a csatornánál; aki
életben maradt, azt beszorították a ten-
gerbe, de pár év telt el, jött a revans: Nor-
mandiában a szövetségesek dobálták a
nagy emberhúsdarálóba a német sereget,
de a saját katonáikat is.
Ám visszamehetünk az évszázadokban.
Nemcsak a világháborúk indultak ki eb-
bõl az elátkozott földrészbõl, volt itt száz-
éves háború is, meg harmincéves háború,
meg porosz-francia háború. A napóleoni
háborúk is arattak rendesen. A Kaszás
nagy rendet vágott a kontinens népeiben.
Csoda, hogy maradt valaki.

Most meg csókolóznak. Nagy dolog ez,
világtörténelmi esemény. Valahogy meg-
jött Európa esze: háború helyett uniót
csinálnak. Az egymás mellébe tõrt már-
tók unokái, dédunokái puszilkodnak. Mi-
közben Afrikában ezreket géppuskáznak
le, Ázsiában atombombákat fabrikálnak,
õk létrehoztak egy békés világrészt, ahol
az országhatárokat nem öntözik vérrel, a
határsorompóknál a vámõrök nem for-
gatják fel az utasok bõröndjeit, nem
vizslatják határõrök az átkelõk útlevélké-
pét.
Lehet fanyalogni, hogy az EU ilyen meg
olyan, veszekszenek, nincs alkotmány, túl
erõszakosan szabnak korlátokat, nagyon
durván tapossák a földbe egymást a gaz-
daság versenyzõi, válságban a magyar
bortermelés. De picit ismerni kell a törté-
nelmet. Ez azért más, mint amikor ha-
lomra gyilkolták egymást franciák, néme-
tek, angolok, magyarok.
Van egy ismert csoportkép: Viktória, an-
gol királynõ születésnapján (?) össze-
gyûlt a rokonság, vagy hatvan ember. Ott
volt az orosz cártól a német császáron át
valamennyi koronás fõ is, akik aztán pár
év múlva a világháborús hadüzeneteket
postázták egymás címére. Hasonló fény-
kép készült az Európai Unió ötvenéves
születésnapján, de itt nem királyok, trón-
örökösök sorakoztak, hanem civil politi-
kusok. Én remélem, hogy ebben a körben
uralmon marad a józan ész, a csihipuhi az
ökölvívó-szorítók kötelei közé korlátozó-
dik.

(L. A.)
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Rejtvény

Milyen értelmes szavakat
tudnál alkotni a betûkbõl?

L I O I P M A

Beküldési határidõ: 2007. április 3.

Az ökörszem és a medve
Egyszer egy nyáron a farkas és a medve
sétálni ment az erdõbe. A medve valami
nagyon szép éneket hallott, és megkér-
dezte a farkast:
— Miféle madár ez, amelyik ilyen szépen
énekel?
— Az a madarak királya — mondta a far-
kas, pedig csak az ökörszem volt.
— Na, jól van, de szeretném látni azt a ki-
rályi palotát, ahol az a király lakik.
— Az nem olyan könnyû — mondta a far-
kas. — Meg kell várjuk, amíg a királyné
hazajön.
Nemsokára jött is a király és a királyné
eledellel a csõrükben, hogy megetessék a
fiókáikat. A medve szeretett volna rög-
tön odamenni, de a farkas visszatartotta.
— Várd meg, amíg megint elmennek.
Megjegyezték, hogy hol van a fészek, és
továbbmentek. De a medvének nem volt
nyugta, mindenképpen szerette volna lát-
ni a kastélyt, s nemsokára megint oda-
cammogott. A király és a királyné éppen
akkor repültek ki. A medve bekukucskált
a fészekbe, és vagy hat fiókát látott
benne.
— Hát ez a királyi kastély? — kérdezte
nagy mérgesen. — Hiszen ez egy nyomo-
rúságos viskó! És ti királyi gyermekek
vagytok? Közönséges kölykek!
Meghallották ezt az ökörszemfiókák, és
rettenetesen kiabálni kezdtek:
— Mi nem vagyunk közönséges kölykek!
Ezért meglakolsz, medve koma!
A medve megszeppent, és visszament a
barlangjába. Nemsokára hazajött megint
a király és a királyné, eleséget hoztak a fi-
ókáknak, de azok nem nyúltak az étel
után. Azt mondták, hogy még csak egy
légycombocskához sem nyúlnak, ha éhen
halnak, akkor sem, amíg be nem bizonyít-
ják a medvének, hogy õk nem közönséges
kölykek. És elmondták, hogy mit
mondott a medve nekik.
Azt mondta az édesanyjuk:
— Ne búsuljatok, fiókáim! Majd eligazít-
juk mi a dolgot, és megtanítjuk móresre
medve komát!
Elmentek a medve barlangja elé, és beki-
abáltak:
— Vén dörmögõ, miért szidalmaztad a
gyermekeinket? Ezért meglakolsz, véres
háborút indítunk ellened!
Ezzel megüzenték a medvének a hábo-
rút.
A medve azonnal hadba szólította az
összes négylábú állatot: az ökröt, a sza-
marat, a nyulat, az õzet és mindent, ami a
földön élt. Az ökörszem pedig hadba szó-
lította az összes repülõ állatot, nemcsak a
madarakat, hanem minden bogarat, le-
gyet, szúnyogot, méhet és darazsat.
Közöttük legravaszabb volt a szúnyog.
Ide-oda surrogott az erdõben, s végül le-
telepedett egy fa levelére, ami alatt ép-
pen a vezérkar tanácskozott.

A medve maga elé hívatta a rókát, és azt
mondta:
— Mivel az állatok között te vagy a legra-
vaszabb, légy te a vezér, és vezess minket.
— Jól van — szólt a róka —, de milyen jel-
ben állapodjunk meg?
Erre nem mondott senki semmit. Végre a
róka azt mondta:
— Az én farkam jó hosszú, lompos. Mi-
kor a farkamat magasra emelem, azt je-
lenti, hogy minden jól van, és akkor nyo-
muljatok elõre. De ha behúzom, akkor
baj van, szaladjatok, amerre láttok.
Ahogy a szúnyog ezt meghallotta, vissza-
repült, és mindent elmondott az ökör-
szemnek.
Mikor felvirradt a csata napja, a négylá-
búak rettenetes robajjal törtettek elõ az
erdõbõl, hogy a föld is rengett bele. Az
ökörszem a seregével szemberepült ve-
lük, hogy csak úgy surrogott-csattogott a
levegõ. Egymásnak rohant a két sereg. Az
ökörszem elsõnek a darazsat küldte, hogy
szálljon a róka farka alá, és jól szurkálja
össze.
Úgy is történt. A róka az elsõ szúrást vité-
zül tûrte, és még magasabbra emelte a
farkát, de a második szúrásnál megijedt,
és egy kicsit lehúzta. A harmadik szúrást
már nem bírta, üvölteni kezdett, és a
farkát a lába közé kapta.
Mikor az állatok ezt meglátták, azt hitték,
hogy minden elveszett, és szaladni kezd-
tek, mindegyik a maga odújába, így a ma-
darak megnyerték a csatát.
Az ökörszem és a felesége hazarepültek,
és már messzirõl kiabálták a gyermekeik-
nek, hogy örüljenek, mert megnyerték a
csatát. De a fiókák azt mondták, hogy õk
addig nem örülnek, amíg a medve oda
nem jön, és bocsánatot nem kér.
Az ökörszem erre a medve barlangjához
repült és bekiáltott:
— Dirmegõ-dörmögõ vén mackó, gyere
és kérj bocsánatot a gyermekeimtõl, mert
különben összetörlek!
A medve szépen odacammogott, és nagy
alázatosan bocsánatot kért. Most már az
ökörszemfiókák is meg voltak elégedve.
Vígan ettek-ittak, reggelig vigadoztak.
Így volt, vége volt, mese volt! Aki nem hi-
szi, járjon utána!

Heti idõjárás

Csütörtökön és pénteken az ország
nagy részén a sok felhõ mellett csak rö-
vid idõszakokra bukkan elõ a nap, ki-
sebb esõk, záporok bárhol kialakul-
hatnak. Szombattól naposabbra, szá-
razabbra fordul az idõ, záporok ekkor
már inkább csak a déli és a nyugati tá-
jainkon valószínûek. Néhány fokkal a
nappali felmelegedés is erõsödik. A
reggeli hõmérséklet 1-7, a nappali
5-17 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Megfejtés
Helyes megfejtést küldött be: Varga Dá-
vid, Sárbogárd; Barabás Tamás, Kislók;
Bereczk Dávid, Sárbogárd; Törzsök Beá-
ta, Sárbogárd; Jákob Zsuzsanna, Sárbo-
gárd; Jákob Mária, Sárbogárd; Hegedüs
Adrián, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Hegedüs Adrián

Sárbogárd, Arany J. u. 13.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Kézmûves játszóház

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS!
Április 7-én, szombaton, 14 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban

kézmûves játszóház lesz.

Ha tudsz, hozz magaddal: kartont, hungarocellt, ollót, fõtt tojást, festéket,
dekorgumit. A következõ alkalom két hét múlva, április 21-én lesz.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Március 31., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Pufóka
kalandjai 8.15 Az én kis állatkertem 8.25 Momentán 8.50 Iskolatársak 9.45
Úszó-és vízilabda-vb 10.40 Úszó-és vízilabda-vb 13.00 Hírek 13.05 Babatévé
13.35 Mindentudás Egyeteme 14.30 Munka-társ 15.00 MaXmotor 15.30 Út Pe-
kingbe 16.00 TS - Bajnokok Ligája-magazin 16.30 TS - Kézilabda-mérkõzés 18.00
Testi mesék 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show 19.55 Ötöslottó-sor-
solás 20.10 Rio Grande22.00 Dob+basszus 22.30 Öt könnyû darab 0.10 Hírek
0.15 Sporthírek 0.30 A dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.25 Kölyökklub 9.05 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.40 Így készült Buhera mátrix 13.05 Tuti gimi 13.55 Rendõr-akadé-
mia 14.50 L. A. Heat — Halálos páros 15.45 Harmadik mûszak 16.40 Gyilkos ful-
lánk 18.30 Híradó 19.00 Címlapsztori 20.00 Jackie, a szépfiú 22.00 Lángoló jég
0.05 Árnyékra vetõdve 1.55 Így készült: Ópium 2.20 Medikusok
TV2: 6.00 Tv2-matiné 11.00 A vadon naplója 11.30 Babavilág 12.00 A világ leg-
erõsebb emberei 12.35 Hetedik mennyország 13.25 JAG — Becsületbeli ügyek
14.25 Csillagközi romboló 15.25 Euréka 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex felügyelõ
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Sztárok a jégen! 20.30 Activity 21.10 Kihe-
vered, haver! 22.50 Dilis randi 0.50 Ed 1.40 Chris Isaak-show 2.30 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi tü-
kör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Éléskamra 13.04 Új
Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese
19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 A kán könyve — Akusztikus
esszé szent Dzsingiszrõl 21.09 Számûzetésben szabadon 22.00 Krónika 22.20 A
23. óra 23.00 Hírek, kenó 23.04 Saját hangja, vigye haza 0.10 Éjszaka

Április 1., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori
8.55 Úszó- és vízilabda-vb 9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.20 Unitárius ifjú-
sági mûsor 10.30 Útmutató 11.00 Virágvasárnapi evangélikus istentisztelet
12.00 Híradó 12.10 Úszó- és vízilabda-vb 13.55 Delta 14.20 Csellengõk 14.45 Fõ-
tér 15.40 Magyar elsõk 15.55 Stílus 16.25 Feszti körkép 16.55 Abszolút 17.25
KészPénz 17.55 BBC-exkluzív 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 A
szólás szabadsága 21.35 Iwo Jima fövenye 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40
TS—Motorsport
RTL KLUB: 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.00 Mp4orce 9.25 A tini nindzsa 9.45
Inuyasha 10.15 receptklub 10.30 Játék 11.30 Cadillac Drive 12.00 Híradó 12.30
Vadnyugati fejvadász 13.25 Magyar Autósport-magazin 13.40 Hegyimentõk
14.35 Seven Days—Az idõkapu 15.30 Eltûntnek nyilvánítva 16.30 Döglött akták
17.25 Cobra 12-Az új csapat 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Elvarázsolt kas-
tély 21.45 Heti hetes 23.10 Auschwitz 0.15 Rali-vb 0.45 Sárkányok birodalma
2.25 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.35
Lassie 11.05 Két TestÕr 11.40 Stahl konyhája 12.10 Sliders 13.10 Knight Rider
14.00 Flipper legújabb kalandjai 14.50 Monk — Flúgos nyomozó 15.45 Smallville
16.40 Gyilkos számok 17.35 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Taxi 3. 21.40 Addig jár a korsó a kútra 23.20 Képírók 1.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát-medencei krónika 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjé-
ben 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda
14.35 Budapesti Tavaszi Fesztivál 2007. 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészle-
mezek 16.04 Batthyány, az örökmécses 16.33 Zene 17.00 A mi idõnk 18.00 Kró-
nika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40 Operett 20.04 Rádiófónia 21.05 Ma-
gyar örökség 22.00 Krónika 22.20 Közvetítés a Veszprémi Játékszínbõl:
Szabadsághegy 23.44 Bach: A-moll hegedûverseny 0.10 Éjszaka

Április 2., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A szólás
szabadsága 10.00 Afrika gyöngyszeme 10.55 Parlamenti napló 11.40 Sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Roma magazin 13.00
Domovina 13.35 Baba Tévé 14.00 BBC-exkluzív 15.10 Kodály 125 15.35 Nóta
16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti hír-
adó 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 Provokátor 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek
23.50 Baran 1.25 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Mozimatiné 12.00 Híradó 14.00 Játék 15.00 Disney-rajz-
film 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05
Gyõzike 22.00 A rettegés foka 23.15 Könnyezõ harcos 1.15 Reflektor 1.30
Bundesliga 2.35 Itthon 2.50 AutóMánia 3.20 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
Mulató a sztrádán 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 NCIS-tengerészeti helyszínelõk 22.00 Szulák Andrea-show 23.00 Té-
nyek este 23.30 Csillagkapu 0.25 Féktelen vírus 2.05 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 A görög katolikus egyház félórája 14.00 Krónika
14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Aranyhímzés — Bánki
Éva regénye 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30
Felhang 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangversenymúzeum 0.10 Éjszaka

Április 3., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér
10.05 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit fõzzünk ma?
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.35 Múlt-kor 14.05 Magyar elsõk 14.20 Emeljük fel szívünket!
14.30 Katolikus krónika 14.55 Kodály 125 15.05 Csináljuk a fesztivált! 16.00 Vá-
laszd a mozgást! 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 Önök kérték! 21.00 Kedd 21 22.00 Kedd este
22.35 Kultúrház 23.05 Határtalan emberek—határtalan történetek 23.35 Hírek
23.40 Sporthírek 23.50 Tíz perc: Cselló 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 Aranyra
szomjazva 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 Vészhelyzet 22.00 A Grace Klinika 22.55
XXI. század — A legendák velünk élnek 23.30 Az elnök emberei 0.25 Reflektor
0.40 Igaz történetek 2.35 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 Ez
a srác a csajom 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 A kód neve: Merkúr 23.10 Tények este 23.40 Alexandra-pódium 0.10
Pacific Palisades 1.00 Alfred Hitchcock bemutatja 1.30 Egy hét Pesten és Budán
3.00 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 Élõ népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hí-
rek, kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka

Április 4., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A tv ügy-
védje 10.00 Mit fõzzünk ma? 10.10 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos
Násztya 11.50 Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.35 Munka-Társ 14.00 KészPénz 14.30
Feszti körkép 15.00 Kodály 125 15.05 Kormányváró 15.35 Fogadóóra 16.00 Vá-
laszd a mozgást! 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 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés 23.00
Szerda este 23.35 Kultúrház 0.05 Lapozó 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.50 A múlt
nélküli ember 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 Robinson
Crusoe — Robinson szigete 14.00 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az
életem 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is
milliomos! 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 CSIC — Miami helyszínelõk
22.00 Dr. Csont 22.55 Alias 23.55 Reflektor 0.10 Metró 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Sírig tartó barátság 12.25 Észbontó 13.25 Potya-
utasok a pácban 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 Doktor House 22.00 Egy rém rendes család Budapesten 22.30 4400
23.30 A mélység fantomja 0.30 Tények este 1.00 A turné 2.25 Hack —
mindörökké zsaru 3.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Tetten ért
szavak 11.33 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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Április 5., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Huckle-
berry Finn kalandjai 11.00 Titokzatos Násztya 11.50 Mit fõzzünk ma? 12.00 Hír-
adó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Rondó 13.30 La-
pozó 14.00 Abszolút 14.30 Dob+basszus 15.00 Kodály 125 15.05 Önök kérték!
15.20 Életképek 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek
16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.45 Jog-alap 17.55
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 Pengetõ 0.40 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.55 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Esti showder Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül 23.20
Ments meg! 0.20 Reflektor 0.35 Infománia 1.10 Odüsszeia 2.05 Házon kívül 2.35
Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhá-
ja 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Sírig tartó barátság 12.25 Észbontó 13.25
Mozidélután 15.00 Lisa csak egy van 16.05 Bûbájos boszorkák 17.05 Született fe-
leségek 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy
a 100 ellen 21.00 Hõsök 22.00 Rambo 2. 24.00 Tények este 0.30 Nyílt tengeren
1.55 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 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Aranyhímzés 21.06 Kopogtató 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Ez is, az
is 0.10 Éjszaka

Április 6., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Huckle-
berry Finn kalandjai 10.00 Nagypénteki református istentisztelet 11.05 Titokza-
tos Násztya 11.50 Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Sorstársak 12.55 Sírjaik hol domborulnak? 13.30 Delta 14.00 Körzeti maga-
zinok 14.50 Kodály 125 15.00 Ablak 16.05 Válaszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ
Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Ablak 17.50
Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Barabás
22.10 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.20 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek
24.00 Napok romjai 2.05 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 Õslények szi-
gete — A kívülállók 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 milli-
omos! 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 Farkasok birodalma 23.40 Reflek-
tor 24.00 Száguldó félelem 1.40 MeneTrend 2.05 Odüsszeia 2.50 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 Sírig tartó barátság 12.25 Észbontó 13.25 A
testõrök visszatérnek 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 Sztárok a jégen 23.25 A Médium 0.25 Tények este 0.55 Még min-
dig lakótársat keresünk 3.10 FBI ügynökök bevetésen 4.00 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 10.04 Reformá-
tus istentisztelet közvetítése 11.04 Cigányfélóra 11.33 Vadhattyúk 12.00 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A metodista
egyház félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Arany-
hímzés 21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum
23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Sárbogárd város óvodáiba
történõ beíratás

Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2007/2008-as nevelési évre történõ
beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor: 2007. április 24-25-26-án.
A pontos idõpontokról az intézmények adnak információt.
Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig fogadja a gyermeke-
ket. A fent jelzett idõpontban a 2004. december 31-ig született gyerme-
kek írathatók be az óvodába. A gyermek abban az évben, melyben betölti
az 5. életévét, az óvodai nevelési év kezdõ napjától napi 4 órát köteles
óvodai nevelésben részt venni.

Sárbogárd város jegyzõje

Sárbogárd város általános
iskoláiba történõ beíratás

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2007/2008-as tanévre történõ álta-
lános iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor: 2007. április
24-25-26-án. A pontos idõpontokról az intézmények adnak információt.
Tanköteles — azaz 2001. május 31-ig született — gyermekét a szülõ kö-
teles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.

Sárbogárd város jegyzõje

A BOGÁRDI TV MÛSORA:
Március 31., szombat: 7.00 Hírek, 9.00 Celestis és Felettébb gya-
nús koncertek, 12.00 Hírek, 16.00 A sáregresi evangelizáció, 18.00
Hírek, 20.00 Sárszentmiklós—Márkó magyarkupa-mérkõzés 22.00
Hírek
Április 1., vasárnap: 7.00 Hírek, 9.00 Sárszentmiklós—Márkó ma-
gyarkupa-mérkõzés, 12.00 Hírek, 16.00 Bibliaiskola, 18.00 Hírek,
20.00 Celestis és Felettébb gyanús koncertek, 22.00 Hírek
Április 2., hétfõ: 0.00 Rendkívüli testületi ülés 7.00-12.00-18.00 Hí-
rek, 20.00 Tavaszi hangverseny, Karácsonyi hangverseny (ism.),
22.00 Hírek
Április 3., kedd: 7.00-12.00-18.00 Hírek, 20.00 Asztalitenisz NB III.,
Sárszentmiklós—Kisapostag foci, 22.00 Hírek
Április 4., szerda: 7.00-12.00-18.00 Hírek, 20.00 Lapszemle, 22.00
Hírek
Április 5., csütörtök: 7.00-12.00-18.00 Hírek, 20.00 Bibliaiskola,
22.00 Hírek
Április 6., péntek: 7.00-12.00-18.00 Hírek, 20.00 Asztalitenisz NB
III., Tavaszi hangverseny, Karácsonyi hangverseny (ism.), 22.00 Hí-
rek

***
A hét elején sokan panaszolták, hogy adásunk elhangolódott a tévé-
készülékeken. A kábelszolgáltató ígérte, hogy kijavítja a hibát. A
Bogárdi Tv fogható minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös
csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba esetén kérjük hív-
ják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22)
503 259, 06 (20) 9440 445.
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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.
Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ Sár-
bogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0214911)

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

Pusztaegresen, a Rákóczi u. 18. alatt két szoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó. Tel.:
06 (25) 470 699.
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítését válla-
lom; 06 (30) 316 3162. (0214434)

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

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)

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

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)

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.
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)

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)

Kismamaruha-akció a Baby Mamiban. (0214235)

Bútorozott lakás kiadó; 06 (30) 209 9371. (0214235)

Elveszett palotapincsi, barnaszõrû kiskutyám meg-
találóját jutalomban részesítem. 06 (25) 460 943, 06
(70) 374 8694.

Húsvétra élõ kisnyuszik kaphatók. Petõfi u. 38.
(0214234)

Üzleti lehetõség, teljesítményarányos jövedelem,
akár 100.000 Ft felett is. Érdeklõdni: 06 (70) 326
9852.

1 db MT választási bikaborjú eladó. 06 (25) 466 524
vagy 06 (30) 579 2382.

Audi 80, 1.9 TDI, Avant, 1993-as, ezüstmetál, 2008.
áprilisig mûszakival, extrákkal eladó; 06 (20) 594
6204. (0214231)

Vemhes süldõ eladó. Sárbogárd, Tinódi u. 44. (0214229)

Hitelügyintézés! Bármilyen tartozás, fekete- (BAR)
lista vagy akár kereseti igazolás nélküli jelzáloghitel.
Ingyenes tanácsadás. Hívjon: 06 (30) 578 9933.
Ugyanitt Harkányban szoba kiadó 1500 Ft/fõ/éj.
(0214224)

Sárbogárdon, Táncsics 2. szám alatti ház eladó; 06
(20) 9319 996. (0214223)

2 db kisebb súlyú hízó eladó. Sárbogárd, Szélsõ u. 4.
(0214219)

Eladó gyermekkerékpár kb. 4 éves korig, mûanyag
traktor+pótkocsi 5-5000 Ft-ért, 3 bébitaxi 1500
Ft/db. 06 (20) 599 5425.

Sárbogárdon, a Barátság-lakótelepen lakás eladó.
Telefon: 06 (30) 620 7910. (0214218)

Simson robogó eladó. Irányár: 60.000 Ft. 06 (30)
248 6783. (0414749)

Számítógépes ismerettel, bolti eladói végzettség-
gel, nõi munkatársat keresünk. Krencz-nagyker, Sár-
bogárd, Ady E. út 48.

„B”-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ férfi
munkaerõt keresek. Elõny: vendéglátóipari végzett-
ség. 06 (30) 3117 890. (0414748)

Árvácska kapható. 60 Ft/tõ. Sárbogárd, Tinódi u.
21. (0414746)

Trabant kombi 1100 cm3-es, 1 év mûszakival, vonó-
horoggal eladó. Irányár: 95.000 Ft. Telefon: 06 (20)
251 7346. (0414743)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépkocsi-
vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel. Április
7-én, 18 órakor, a sárbogárdi mûvelõdési központ-
ban. Jelentkezni a helyszínen. Telefon: 06 (30) 9939
285. (0414741)

Eladó 300 kg teherbírású utánfutó, ugyanitt egy
szántóeke; 06 (25) 234 136. (0414729)

Babakocsi (Chicco) eladó. 3 funkciós (bébihordozó,
autósülés, sportkocsi) Ár: 59.000 Ft. Érd.: 06 (20)
4483 153.

Hitelügyintézés! Most óriási kedvezménnyel, indu-
ló költségek nélkül. Vásárlásra, felújításra, hitelkivál-
tásra. Érdeklõdni: 06 (20) 323 6011. (0214228)

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

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)

Sárbogárdon VENDÉGLÁTÓIPARI
EGYSÉGBE PULTOS HÖLGYET felveszek;

06 (20) 330 3119. (0214222)

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.,

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583.

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

Járt már önnél a KASZÁS?

ZÖLDZÖLD
KLINIKAKLINIKA
Telefon: 06 (30) 477 2124, 06 (70) 455 4643

�fûnyírás,�sövénynyírás,
�permetezés,�gyomirtás,�kaszálás,
�parkgondozás,�bozótirtás,

�parlagfûirtás,�kültéri takarítási,
javítási és karbantartási munkák végzése.

Cégek és magánszemélyek részére,
eseti és rendszeres jelleggel.
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VÉGKIÁRUSÍTÁS
az Árpád-lakótelepi

bútorüzletben!

Ó R I Á S IÓ R I Á S I
kedvezmények csak

március 31-ig.
Nyitva: H-P: 9-17,

szombaton: 9-12-ig.

VÁLLALJUK BÚTORÁNAK
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT IS!

Várunk minden érdeklõdõt,
jöjjön el, megéri!

Zárás március 31-én, 12 órakor!
Telefon: 06 (20) 9826 630

HÚSVÉTI HALVÁSÁR
RÉTIMAJORBAN!

Értesítjük kedves halvásárlóinkat és fogyasztóinkat,
hogy gazdaságunk

2007. április 2-6-ig

HALVÁSÁRT tart.
Nyitva tartás: kizárólag munkanapokon

(hétfõtõl péntekig), 8-15 óráig.
Utolsó nyitvatartási nap:

2007. április 6-án, 15 óráig.
Haláraink:

ponty 600 Ft/kg,

busa 300 Ft/kg,

amur 500 Ft/kg,

kárász 250 Ft/kg,

harcsa 1200 Ft/kg.
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

KOVÁCS BRIGITTA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

10 éves szolgáltatás Sárbogárdon és a térségben:

RÕDNER Vagyonvédelmi Kft.
távfelügyeleti szolgáltatása

A RÕDNER Kft. 1988-ban alakult, ma már Fejér megye legna-
gyobb vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatója! Mintegy 2000
ügyfelünknek „vigyázzuk” értékeit riasztórendszereken keresz-
tül, és jelzések esetén azonnal intézkedünk a megye területén. Kö-
zel 500 ügyfelünk Sárbogárdról és vonzáskörzetébõl veszi igénybe
szolgáltatásainkat.

Az elmúlt 2 évben mintegy 10 millió Ft értékû mûszaki fej-
lesztéssel lehetõvé tettük, hogy távfelügyeleti szolgáltatása-
ink nemcsak telefonon, modemeken, hanem szabotázsvé-
dett, saját mûködtetésû rádiós rendszerünkön is igénybe ve-
hetõek Sárbogárdon és a környezõ településeken is. A Nem-
zeti Hírközlési Hatóság engedélyével, Dunaújvárostól Szé-
kesfehérvárig mûködtethetõ átjátszóállomást éppen Sárbo-
gárdon telepítettük!
Ezt az „akadályok nélküli” szolgáltatást közel százan veszik
már igénybe Sárbogárdon és vonzáskörzetében – elsõsor-
ban azok, akik magasabb szintû védelmet igényelnek, vagy
olyan területen kérnek szolgáltatást, ahol nincs is vezetékes
telefon.
A RÕDNER Kft. élõerõs feladatai végzésére aktív és nyug-
állományú rendõröket foglalkoztat Sárbogárdon is, így a ma-
gas technikai színvonalat a hatékony intézkedés egészíti ki a
0-24 órás szolgálatban. A szolgáltatásaink során bekövetke-
zett eseményekrõl azonnal értesítjük a rendõrség ügyeletét
is, így indokolt esetben az URH-szolgálat is részt vesz a to-
vábbi intézkedésben. Járõreink elektromos járõrellenõrzõ
készülékeket használnak igény esetén már évek óta a véden-
dõ objektumoknál. Társaságunk a vagyonvédelmi cégek kö-
zül a megyében elsõként vezette be az MSZ EN ISO 9001-
2001 szabványt, mely garantálja megrendelõink felé a szín-
vonalas és zökkenõmentes munkavégzést. Vonuló szolgála-
tunkra külön, jelentõs szakmai felelõsség-biztosítással ren-
delkezünk.
Terveink szerint a közeljövõben ügyfeleink nemcsak inter-
neten, hanem optikai kábelen keresztül is igénybe vehetik vi-
deós megfigyelõ szolgáltatásainkat. Megállapodást kötöt-
tünk egy országosan mûködõ céggel, amely többek között
Sárbogárd és a kistérség területére is nagyon jelentõs, az
adatátviteli lehetõségeket teljes mértékben megváltoztató
fejlesztéseket tervez.
Már 10. éve szolgáltatunk Sárbogárdon, ezért meglévõ és le-
endõ ügyfeleinknek is jelentõs kedvezményeket ajánlunk
szíves figyelmükbe.

Kérjük, részletes tájékoztatásért hívja munkatársunkat
a 30/2683185-ös telefonszámon!

Hímes tojások

Gyönggyel, horgolással és hímzéssel díszített tojásokat Sza-
bóné Czuczai Katalin a közelgõ húsvéti ünnepek tiszteletére. A
különleges alkotások megtekinthetõk Sárbogárdon a Fõtéri
cukrászdában.

Egy könyv margójára
Örömmel szereztem tudomást, mint sok más sárbogárdi lakos,
a Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda új kiadásáról. Megje-
lent a Sárbogárdi Iparos Olvasókör jegyzõkönyve 1924-1937
között reprint kiadásban. Az elõszót elolvasva határoztam el
magam egy kis kiegészítésre, illetve pontosításra.
A jegyzõkönyvet Szõnyegi Hajnalka nem olvashatta az 1980-as
években, mivel az az én birtokomban volt más dokumentumok-
kal együtt anyai nagybátyám, Gyõry Mihály asztalosmester
(utolsó olvasóköri elnök) hagyatékaként. Sok beszélgetés után
határoztuk el ifj. Heiland János könyvkötõmesterrel, hogy a két
család birtokában lévõ dokumentumokat és a zászlót átadjuk a
múzeumnak, dr. Fülöp Gyulával egyetértésben letétbe helyez-
zük a könyvtárban, míg Sárbogárdon nem nyílik múzeum. Ez
2002. szeptember 24-én megtörtént. Ezután került sor a kiállí-
tás alatti ünnepélyes átadásra.
Dicséretes Szõnyegi Hajnalka munkája és kitartása a könyv
szerkesztésében. A könyv megjelenése elõtt tudomására jutot-
tak a tények, és csak az elõszót kellett volna átírnia. A történet
hitelessége miatt én ezt méltánytalannak tartom!

Kutassy József, Sárbogárd, Tinódi u. 118.

ELVESZETT
Hétfõn elvesztettem arany karperecemet. A becsületes meg-
találótól visszavásárolnám. Telefon: 06 (30) 491 8867.


