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Íjászok
A sárbogárdi íjász szak-
osztály szombati edzésén
a kezdõk és a csaknem
profi szinten versenyzõk
lõnek Gilicze László edzõ
irányításával.

/H/

Tûzoltók szakmai vetélkedõje

A hivatásos és önkéntes tûzoltók Fe-
jér megyei szakmai versenyén öt

tûzoltóság vett részt: a székesfehérvári, a
sárbogárdi, a dunaújvárosi hivatásos és
a bicskei, móri önkéntes tûzoltóság. A
tûzoltóknak a szigorúan szakmai kérdé-
sekbõl álló tesztlap kitöltése után a gya-
korlatban is bizonyítaniuk kellett felké-
szültségüket.

A gyakorlati feladatok végrehajtá-
sára a Duna-parton került sor.
Elõször a csapatok gépjármûveze-
tõi mutathatták meg vezetési tudá-
sukat egy rutinpályán, ahol az utol-
só feladat során egy 2 m-es rudat
úgy kellett a jármûvel megérinteni,
hogy a rúd tetején lévõ labda ne es-
sen le. Ez mindenkinek sikerült.
A következõ versenyszám megkí-

vánta a csapat összeszokottságát, tagjai-
nak széles körû tûzoltó szakmai ismere-
teit. Elõször láncfûrésszel rönkfát kellett
darabolni, majd feszítõvágó berendezés-
sel vascsövet vágni. A feladatok között
volt vízeltávolítás medencébõl, osztott
sugárszerelés, céltábla leküzdése, közben
mélyszívó berendezéssel víz eltávolítása

kádból. Természetesen mindezeket mi-
nél rövidebb idõn belül kellett végrehaj-
tani.
A ragyogó napsütésben megtartott ver-
senyben a hivatásosak közül a sárbogár-
diak, míg az önkéntesek közül a bicskeiek
jutottak tovább a gyõri területi versenyre.
A sárbogárdi lánglovagok egyéniben is
kitettek magukért.
Irányítói kategória: I. helyezés — Sohár
László tû. fhgy.
Beosztott kategória: I. helyezés — Kis
Csaba tû. õrm., II. helyezés — Barabás
Tamás tû. õrm., III. helyezés — Fülöp
András tû. ftõrm., V. helyezés — Fodor
Zoltán tû. ftõrm.
Gépjármûvezetõi kategória: II. helyezés
— Hegedûs József tû. ftõrm.

Húsvét a bölcsiben

A sárbogárdi bölcsõdében a gyerekeket két igazi nyuszival
lepték meg szerdán délelõtt a húsvét örömére. Egy tarka

és egy barna nyuszi tûrte békésen, hogy a gyerekek simogassák,
dögönyözzék õket. Nagy élmény volt a kicsiknek, mert sok kö-
zülük talán még sosem került közvetlen kapcsolatba igazi élõ ál-
lattal. Míg a gyerekek a nyuszik után szaladtak, a gondozó nénik
apró csokitojásokat osztogattak köztük.

/H/
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Fókuszban a rendelõintézet
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a Fe-
jér Megyei Közgyûlés elnöke volt a
sárbogárdi kistérségi társulás vendége
múlt héten, szerdán. Az elnök elsõként
a sárbogárdi rendelõintézetben tett lá-
togatást, hogy tájékozódjon annak je-
lenlegi helyzetérõl, hiszen a megye, a
kistérség és Sárbogárd együtt kíván-
nak lépéseket tenni az intézmény fej-
lesztése érdekében. Ennek kapcsán
kérdeztük õt.

— A megyei intézmények kapcsán milyen
lépéseket tesznek a megszorítások tükrében,
amiket a kormány hajtott végre?

— Mindannyian érezzük, hogy a kor-
mányzati intézkedések milyen nehézsé-
geket okoznak számunkra, hogy az intéz-
ményfenntartói feladatunknak eleget
tudjunk tenni. De azt gondoljuk: soha
nincs olyan helyzet, amibõl ne lehetne fej-
lõdni, amit ne lehetne megoldani. Igaz,
hogy más alapokra kell helyezni a min-
dennapjainkat, a bevételi forrásainkat át
kellett gondolni, hiszen a kormányzati in-
tézkedések nyomán a megyéktõl elvették
azokat a bevételi forrásokat, amelyek ed-
dig a külsõ pénzügyi lehetõségeiket bizto-
sították. Nevezetesen: az illetékhivatalok
január elsejével átkerültek az APEH-hez,
így ez a bevételi lehetõség a megyei ön-
kormányzat számára csökken. Igaz, hogy
kapunk most is úgynevezett visszaosztott
illetékbevételt, de jóval kevesebbet, mint
az eddigi években. Ez azt jelenti, hogy az
intézményfenntartói tevékenység — ha-
csak a megyei önkormányzatok nem talál-
ják meg a bevételi forrásaikat — sérül. Mi
az ingatlanhasznosításra helyezzük a
hangsúlyt alapvetõen, hiszen a megyei ön-
kormányzatok meglehetõsen nagy va-
gyonnal rendelkeznek. Másrészt a pályá-
zatokat kell megcéloznunk nagyon komo-
lyan, profi pályázatfigyelõ cégekkel, hi-
szen olyan követelményeket támasztanak
a pályázatok tartalmával szemben, ami-
ket mindenki nem tud teljesíteni. Az
egyik legnagyobb intézménye a megyé-
nek a Fejér Megyei Szent György Kórház.
A kórházhoz tartoznak rendelõintézetek,
amik nagyon nagy jelentõséggel bírnak
számunkra. Látható a sárbogárdi rende-
lõintézet esetében is, hogy felújításra szo-
rul, és a jelenlegi körülmények már nem
felelnek meg a mai kor követelményei-
nek, mindenképpen tovább kell lépni. Mi-
után az országos egészségpolitika a kor-
mányzat részérõl egy számunkra elfogad-
hatatlan hátteret takar, ezért úgy gondol-
juk, hogy döntõen saját erõbõl kell azt a
közös megoldást kitalálni, amely vélhetõ-
leg kistérségi szinten fog eldõlni. Minden-
képpen együtt kell mûködni azokkal az
érintett településekkel, amelyek ide tar-
toznak. Olyan értelmes megoldást kell ta-
lálnunk, amely a megyei kórházhoz tarto-
zó rendelõintézetek sorsát egységesen jó
irányba viszi.

— Igyekszenek levenni a kórház válláról a
súlyt és a rendelõintézeteket megerõsíteni,
vagy nem errõl van szó?
— Számunkra elsõ a beteg érdeke. Telje-
sen mindegy, hogy a beteg a rendelõinté-
zetekben jelenik meg, vagy a kórházban,
az a lényeg, hogy észszerû munkamegosz-
tást találjunk ki a települések illetõleg a
központi telephely között. Miután látható
a kormányzati bizonytalanság — vagy en-
nél sarkosabban is fogalmazhatnék: egy-
fajta ámokfutás —, nem látjuk biztosított-
nak a finanszírozási hátteret jelen pilla-
natban. A településeknek önmaguknak
kell kitalálni azokat a megoldásokat,
amelyek a megszorító intézkedések elle-
nére a beteg érdekeit messzemenõen fi-
gyelembe tudják venni. A betegeken kívül
természetesen nagyon-nagyon fontos a
kórházakban, az egészségügyi intézmé-
nyekben dolgozók érdeke, közérzete is,
hiszen az a felelõsség, amely a gyógyító te-
vékenységet végzõknél keletkezik, azt hi-
szem, talán semmivel sem mérhetõ.
— A sárbogárdi rendelõintézet konkrétan
mire számíthat? A látogatása is, gondolom,
azt célozza, hogy közelebb kerüljenek a
kérdés megoldásához.
— Talán a Sárbogárdi kistérség az elsõ,
ahol a közös munka megkezdõdik, és ezt
nagy jelentõségûnek tartom. Ez azért is
fontos, mert az önkormányzat programjá-
ban döntõ súllyal szerepelnek a kistérségi
problémák és a kapcsolattartás. Úgy gon-
dolom, hogy enélkül nem tudjuk fejlesz-
teni az egészségügyet. Látható, hogy a te-
lepülés kezd fejlõdni végre. Ehhez termé-
szetesen mi is minden lehetõséget, segít-
séget, együttmûködést megadunk, mert
talán ez a legfontosabb. Ezért gondoljuk
azt, hogy közösen kell kitalálnunk a meg-
oldást a településen élõkkel, annak veze-
tõivel, valamint a megye vezetõivel, hi-
szen mi nem dönthetjük el, mondjuk Szé-
kesfehérvárról, hogy mi a települések szá-
mára a leginkább célravezetõ.
— Számíthatunk-e Sárbogárdon a rende-
lõintézetben legalább a jelenlegi színvonal
megtartására, a szakellátás javulására?
— A konkrét szakmai megfogalmazások-
ról nem szeretnék beszélni, mert elkép-
zelhetõ, hogy nem vagyok teljes körûen

tájékozott. Viszont azt tudom, hogy nem
állhatunk meg ezen a ponton, ahol most a
rendelõintézet, illetõleg az ahhoz kapcso-
lódó tevékenység van jelen pillanatban.
Itt már nem hivatkozhatunk arra (és nem
is akarunk), hogy kevés a pénz, és ezért
nem csinálunk semmit. Nekünk pontosan
meg kell találni azokat a megoldásokat,
amelyek ebbõl a helyzetbõl továbbviszik a
települést, annak egészségügyi ellátását.
A települések vezetõi részérõl nagy fele-
lõsség van, ezt én érzékelem. Egy ideje
folytatunk beszélgetéseket, ezért fontos
számomra, hogy az õ koncepciójuk beépí-
tésre kerüljön a megyei önkormányzat
alapkoncepciójába. Közösen minden re-
ményünk megvan arra, hogy saját erõbõl
továbblépjünk.
— Akkor az épület felújításáról már nem is
merem kérdezni, mert gondolom, hogy ez is
konkrétumok kérdéskörébe tartozik.
— Mégiscsak érdemes errõl beszélni, hi-
szen erre a településre vonatkozóan is
messzemenõen támogatjuk azon pályáza-
tok benyújtását, amelyek ezt a felújítást,
fejlesztést anyagilag tudnák biztosítani.
Reménykedünk benne, hogy sikerül
olyan szakszerû pályázatot összeállítani,
amely talán reményt ad arra, hogy meg is
nyerjük ezt a pályázatot. Elkezdjük a tár-
gyalásokat, utána elemezzük, és nagyon
gyorsan kell, hogy lépjünk. A megyei kór-
ház bevonásával együtt most mindenki
ezen az ügyön dolgozik.
— Körülbelül mikor történnek látható lé-
pések a rendelõ ügyében?
— Felelõtlenség lenne részemrõl olyan
pontokat megemlíteni, amelyek nem raj-
tunk múlnak. Ami rajtunk múlik, azt már
tegnap meg kellett volna lépni. Ebbõl az
következik, hogy mindent meg kell ten-
nünk annak érdekében, hogy felgyorsít-
suk a folyamatokat, hiszen az országban
az egészségügyi helyzet egyre csak romlik,
az emberek egészségügyi állapota aggasz-
tó, és rajtunk is múlik, hogy ezen hogyan
tudunk változtatni.

További fejlemények
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya a rende-
lõintézetben tett látogatása után Rétima-
jorban tárgyalt a térség polgármestereivel
az intézmény jövõjérõl. Mint azt Juhász
János, Sárbogárd polgármestere a múlt
hét pénteken tartott utolsó fórumán el-
mondta: a megyei közgyûlés elnökével
folytatott megbeszélés szerint a megye
április elsõ hetében küld a Sárbogárdi kis-
térségnek egy konzorciumi megállapo-
dás-tervezetet, hogy közösen tudjanak
pályázni az intézmény fejlesztésére. A
tervezetbõl majd kiderül, hogy a rendelõ-
intézet fejlesztésében milyen részt tud
vállalni a megye és mit vár el a települé-
sektõl. Ennek fényében folytatnak majd
további tárgyalásokat.

Hargitai Kiss Virág
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Fórumok városszerte 2.
Március 23-ától tartotta soros fórumait
városszerte Juhász János polgármester és
Rigó László alpolgármester. Az elsõ há-
rom eseményrõl múlt heti számunkban
adtunk hírt, a múlt hét második felében
lezajlott fórumokról alább olvashatják
beszámolónkat.

PUSZTAEGRES
Pusztaegresen az iskola és a posta bezá-
rása volt elõtérben. A lakók szerint ezek
az indokolatlan lépések ellehetetlenítik a
falut, és hosszú távon a település elörege-
déséhez, elnéptelenedéséhez vezethet-
nek. Bírálták a polgármestert, hogy miért
nem akadályozta meg a posta bezárását.
Egy csekk feladása az utazással együtt el-
vesz egy fél napot is, nem beszélve arról,
hogy az idõseknek mennyire megterhelõ.
Nehezményezték, hogy a gyerekeknek
kilométereket kell zötykölõdniük min-
den nap oda-vissza, az iskola értékes épü-
lete pedig az enyészeté lesz.
Juhász javasolta: ha a közösség tudja va-
lamilyen formában hasznosítani az iskola
épületét, akkor a testület abban partner
lesz.
Szóvá tették a lakók az utcák borzalmas
állapotát is, ami ezen a településrészen
sem új keletû probléma már.

SÁRHATVAN
Sárhatvanban nemcsak kérdésekkel és
kérésekkel, hanem javaslatokkal is vár-
ták a polgármestert az ott lakók. A hatva-
ni óvoda bezárása kapcsán több szülõ je-
lezte, hogy nem Pusztaegresre, hanem
Sárszentmiklósra vinnék a gyermekeiket.
Kérdezték: milyen busszal szállítanák a
gyerekeket, lenne-e, aki felügyeli õket út-
közben? Egyben indítványt tettek az
utaztatás gazdaságosabb megoldására is,
amit a polgármester üdvözölt. A szülõk

és Juhász abban állapodtak meg, hogy a
beiratkozások után tartanak még egy
összejövetelt a részletek tisztázására.
A sárhatvaniak több kérést is intéztek a
polgármesterhez: ha lehet, szeretnének
virágokat kapni õk is a falu szépítéséhez;
szükségük lenne új kerítésre a klub épü-
letéhez; a gyermeknap megrendezéséhez
pedig némi anyagi segítségre. Szívesen
fogadnak olyan bútorokat, amiknek a
hatvani klubban hasznát tudnák venni.

KISLÓK
A kislóki fórumon problémaként merült
föl a temetõ megrongálódott kerítésének
és sírjainak ügye. Mint arról annak idején
hírt adtunk, egy kamion behajtott a teme-
tõbe, kidöntve a szomszédos ház keríté-
sét is. Hiába jelentették a biztosítónak a
kárt, az még mindig nem fizetett. Szeret-
nék a lakók, ha a ravatalozó is elkészülne.
Remény van rá, hogy megújul végre a
Bocskai utca, és megépül a hiányzó járda-
szakasz is.
A településen virágosítást is terveznek.

SÁRBOGÁRD
A sárbogárdi mûvelõdési központban
rendezett fórumon megjelent egyik lakó
panaszolta, hogy a néhány éve elkészült
utak (mint például a Tompa Mihály utca
és a Sávoly köz) meg van repedezve itt-
ott.
Nedoba Károly képviselõ biztosította a
jelenlévõket arról, hogy a garanciális uta-
kat helyre fogja állítani a kivitelezõ.
Többen hiányolták a sárbogárdi körzetek
képviselõit, hogy miért maradtak távol a
fórumtól.
Sándor Endre azt vetette föl, hogy az ok-
tatási-nevelési intézményekben — a tes-
tületi döntések következményeként —

20 fõ fölötti csoportlétszám a pedagógiai
munka kárára megy. Mennyi lesz a re-
mélt megtakarítás? Véleménye szerint a
Hõsök terei óvoda állagának megõrzése
pluszköltség.
Juhász János így válaszolt: Az SZDSZ—
MSZP-kormányhoz kell fordulni. Ha az
állam nem finanszírozza meg az intézmé-
nyek fenntartását, az persze, hogy a mi-
nõség rovására megy. A végkielégítések-
re, felmentési idõre kifizetett pénzt vissza
lehet igényelni pályázaton. Az 1 éves
megtakarítás 120 millió Ft-os lesz. A Hõ-
sök terei épület temperálása még mindig
kevesebbe kerül, mintha egész éven át
üzemelne.
Pauscher Lajos azt feszegette: az a hír jár-
ja a városban, hogy politikai tisztogatás
folyik az elbocsátások kapcsán.
Juhász cáfolta a híresztelést. Azokat bo-
csátják el, akiket leginkább nélkülözni
tudnak.
A rendelõintézet is szóba került a fóru-
mon. Mint megtudhattuk, a megye április
elsõ hetében küld a Sárbogárdi kistérség-
nek egy konzorciumi megállapodás-ter-
vezetet, hogy közösen tudjanak pályázni
az intézmény fejlesztésére. A tervezetbõl
majd kiderül, hogy a rendelõintézet fej-
lesztésében milyen részt tud vállalni a
megye és mit vár el a településektõl.
Ennek fényében folytatnak majd további
tárgyalásokat.

Hargitai Kiss Virág

Meddig csattognak még a csatornafedelek?
Súlyos balesetveszélyt jelentenek a 63-as
úton a megsüllyedt csatornafedelek. A
jármûvek nagy súlya alatt a döccenéstõl
könnyen eltörhetnek, és akkor nem
ússzák meg a gépkocsivezetõk tengelytö-
rés nélkül, és akkor még szerencsések.
Az elmúlt hetekben megkezdték a meg-
süllyedt csatornafedelek kivésését, újra-
betonozását. Az elsõ ütemmel múlt pén-
teken végeztek, most kezdõdik a második
ütem. Berki István, a Sárrét-Víz Kht.
igazgatója érdeklõdésünkre lapunknak
elmondta, hogy eredetileg nem a cégük
véleményének figyelembevételével épült
meg a szennyvízcsatorna. A csatornanyí-
lásokat vagy az út középsõ, vagy a félpá-
lyás középtengelyében kellett volna meg-
építeni, mert így az autók nem tudják el-
kerülni azokat. Mindamellett, hogy rossz

minõségben épült meg a csatornanyílás,
ráadásul még cikkcakkban is, ezért aki el
akarja kerülni az egyiket, rámegy a má-
sikra.

Berki István megmutatta, hogy most vas-
betonból készült magasító karikákat he-
lyeznek föl, és ezt be is betonozzák, majd
erre kerül az aszfaltréteg. A nagy forga-
lom miatt a gépjármûvek úgy araszolnak
végig Sárbogárd fõutcáján. Többen kér-
ték, hogy ha lehet, éjszakára tegyenek
kivilágítást ezen a szûk szakaszon a bale-
setveszély csökkentése érdekében.

A szakemberek türelmet kérnek, de a be-
ton teljes megkötését mindenképpen
szeretnék megvárni, hogy a betonozás
nehogy újra összetörjön.

Hargitai Lajos
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MEZEI FUTÓVERSENY
Április 2-án az Agárdi Parkerdõben
rendezték meg a megyei mezei futóver-
senyt általános és középiskolás diákok
részére. Városunkat a Sárszentmiklósi
Általános Iskola 2. korcsoportos lányai
és fiai képviselték: Zsiga Alexandra,
Tóth Roxána, Oláh Réka, Kovács Fan-
ni, Sebestyén Melinda, Nagy Krisztián,
Gráczer Bálint, Lakatos György, Végh
Bence és Porkoláb Dávid. Felkészítõ ta-
náruk: Balázs Sándorné.
Kísérõ tanáraik: Kovácsné Rehák Judit
és Mezõné Váczi Zsuzsanna. A leküz-
dendõ távolság 1000 méter volt a lá-
nyoknak és a fiúknak egyaránt. Elõször

a lányok indultak, több mint hetvenen. A
miklósi lányok csapatban a 3. helyet szerezték
meg. Egyéniben is jól szerepeltek, bár nem si-
került dobogós helyet elérni. Sebestyén Me-
linda a 12., Tóth Roxána a 14., Oláh Réka a 17.
helyen futott be a nagyon erõs mezõnyben.
A lányok után jöttek a fiúk. A nagyon erõs me-
zõnyben mindenki gyõzni akart. Volt egy kis
kavarodás a rajtnál. Hatvannál több volt az in-
duló. Csapatban csupán az ötödik helyezést
érték el a fiúk. Egyéniben is jól szerepeltek:
Nagy Krisztián a 6., míg Gráczer Bálint a 9. he-
lyen futott be.
De lányaink, fiaink mindent beleadtak. Sike-
rült is szép eredményt elérniük. Dicséret érte!

Tudósítónktól

Híd a semmibe?
A dunaújvárosi híd az M8—M4-es út nélkül semmit
se ér. És ez így lesz még egy darabig, hiszen a Közle-
kedési és Gazdasági Minisztérium közzétette, hogy
2013-ig nem épül meg az M8-as út, amely Grazból ki-
indulva a román határig szelné át Magyarországot.
Ez az út lenne a legfontosabb európai közlekedési
folyosó, amely lebonyolíthatná a kelet és nyugat köz-
ti áruforgalom jelentõs részét.
Sajnálatos módon a vasútfejlesztési programokból
se lesz semmi, ami térségünk számára azt jelenti,
hogy a hatalmas árutömeg autók tengelyén gurul vé-
gig rissz-rossz útjainkon, tovább növelve az utak zsú-
foltságát és a balesetveszélyt.
Hiába kérte a megyei területfejlesztési tanács és a
megyei közgyûlés, hogy vegyék be a programba az
utak építését, ez nem került be mégsem.

Hargitai Lajos

Kutya mentette meg
a kislányt

Tavasszal különösen sok a kóbor kutya. Köztük több nagytestû, har-
ci jellegû eb is útra kel szukák után koslatva. A múlt héten is adtunk
hírt arról, hogy ezek a kóbor kutyák olykor bajt is kevernek. Akkor
csak állatokat mart meg egy kiszabadult Husky keverék. Most vi-
szont Cecén, az Ady Endre utcában történt majdnem súlyos baleset.
Szalai Ernõ mesélte, hogy egy kislány barátkozni akart egy nagytes-
tû kóbor kutyával a házuk kapujában, amikor az megvadult, és neki-
ugrott. A kislány szerencséjére ott volt mellette a jóval kisebb saját
kutyája, ami hõsiesen kis gazdája védelmére kelt. Ekkor a megva-
dult kóbor kutya nekiesett a gazdáját védelmezõ kis kutyának, és ad-
dig marcangolta, míg az a véreb fogai közt kimúlt. Ekkorra már oda-
ért több felnõtt is, és bemenekítették a kislányt a házba. A vérengzõ
vadállattá vált kóbor kutya velük is szembefordult. A kislány édesap-
ja egy deszkadarabbal védekezett, és addig ütötte a fenevadat, míg
az, otthagyva a helyszínt, elmenekült.

Hargitai Lajos
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AUSZTRÁLIAI UTAZÁS
2. rész

A Great Ocean Road (nagy óceáni út) Melbourne-tõl körülbe-
lül 100 kilométerre, délnyugatra kezdõdik, és mintegy 300 kilo-
méteren át kanyarog a szörfösök paradicsoma, Geelong és
Torquay, illetve Warrnambool között. Az utat az 1900-as évek
elején, kézi erõvel vájták a meredek, sziklás partba, hogy össze-
kössék a part menti településeket. Az emberpróbáló munka so-
rán számtalan férfi vesztette életét. De nem hiába: szebbnél
szebb látvány fogadja az arra járókat minden egyes kanyar után.
Ezért is kedvelik annyira ezt a
vidéket a turisták és a reklám-
filmek készítõi.
Geelongtól kezdve kizöldül a
táj. A számunkra eddig isme-
retlen növényeken kívül renge-
teg ciprus, mediterrán fa és vi-
rág borítja a vidéket. — El-
akadt a szavunk, amikor az elsõ
reggelen Eric kiballagott az ud-

varra, és egy gyümölcsöktõl roskadozó fáról szedett friss citro-
mot a teámhoz. (Murphy törvényének megfelelõen Phil nem
szereti a citromot, így teás szertartásaimtól mindig libabõrös
lett a háta. A náluk termett citromot leginkább a szomszédjaik-
nak ajándékozza.) — A legjellemzõbb ausztrál növény az euka-
liptuszfa, aminek az illata szinte mindenütt belengi a levegõt.
Lorne volt az elsõ állomás, ahol két napra megszálltunk Ericék
egyik ismerõsének nyaralójában, annak is az óceánra nézõ szo-
bájában.
Habár az óceánparti házak a kilátás miatt lábakon állnak, illet-
ve kétszintesek, Ausztráliában az épületek többsége egyszintes,
kaliforniai stílusú, nem túl terebélyes, könnyûszerkezetes, la-
pos tetõs, amikhez jórészt csak egy zsebkendõnyi, dísznövé-
nyekkel beültetett kert tartozik. Mivel a nyári hónapokban (de-
cembertõl februárig) a hõmérõ az egeket veri, alapvetõ náluk a
klímaberendezés. Jellemzõ a házakra az angolszászok által oly-
annyira kedvelt, fölfelé húzható ablak (ami — ahogy a filmek-
ben is — mindig visszaesik) és a tolós ajtó, amiken a zár felada-
tát egy apró kallantyú látja el. Ugyancsak jellegzetes a süppedõs
ágy, amit mi nem igazán szerettünk, fõleg, hogy a takaróul szol-
gáló lepedõt és pokrócot betûrik a matrac alá, ami alá egyrészt
igen körülményes bemászni, másrészt az ember úgy érzi magát,
mintha kikötözték volna. Bosszantó volt az is, hogy a konnektor
eltérõ a miénktõl. Ráadásul az Angliában vásárolt átalakító
sem illett hozzá, így egy újat kellett vennünk
Nos, miután lepakoltunk és megebédeltünk, a közeli termé-
szetvédelmi területre mentünk kirándulni. Az út mellett táblák

jelezték, hogy vigyázat, kenguruve-
szély, de ekkor még eggyel sem talál-
koztunk (pontosabban láttuk egy-
nek a fenekét este, a reflektorfény-
ben, amint éppen mászott föl az út
széli bozótosba). Láttunk viszont
kakadukat, hatalmas szarkákat és
változatos színû rozellákat, amik
igen gyakoriak ott, sõt, „repülõ ró-
kát”, mérges kígyót és több elpusz-
tult pingvint is. Egy vízeséshez men-
tünk, amit egy úgynevezett hideg

esõerdõ vett körül. A fölénk magasodó páfránypálmák, mohá-
val sûrûn benõtt fák között úgy éreztük magunkat, mintha év-
milliókat repültünk volna vissza az idõben. Már csak azt vártuk,
mikor bukkan fel egy dinoszaurusz.
A délutáni sziesztát követõen lementünk a partra sétálni a kive-
tett vízi növények, kagylók, rákok, kavicsok közé. Mezítláb lép-
kedtünk a nap melegétõl fûtött homokban, aztán a bokánkat
nyaldosó, zúgó hullámokban, amiket beljebb egészen magasra
korbácsolt a szél. A víz sötétkékbõl türkizbe váltott, és fehér
habbá vált a hullámok taraján. A távolban, egy sziklán, világító-
torony fehérlett elõttünk. Annyira lenyûgözõ és álomszerû volt
a látvány, a természet alkotta tökéletes harmónia, az érzés,
hogy mindennek részesei, részei vagyunk, mi picike emberek,
hogy azt nem könnyû szavakba önteni. Elmosolyodtam a bol-
dogságtól, ahogy a talpam a homokban, a kezem a vízben, az ar-
com pedig a szélben és a nap sugaraiban merítkezett meg.
Ugyanez a hangulat fogott el akkor is, amikor két nap múlva a
12 apostolnál folytattuk utunkat. A nevezetes sziklatömböket
eredetileg úgy hívták, hogy „a koca és malacai”, de késõbb átke-
resztelték, habár a sós víz és a szél révén már csak 9 tagja van a
sziklaegyüttesnek. Az egykor kétlyukú London Bridge (Lon-
don híd) is megcsonkult London Arch-ra (ív, boltozat). Phil me-
sélte, hogy éppen akkor szakadt le a szárazfölddel még érintke-
zõ része, amikor a másik végén egy csapat turista szemlélõdött.
Helikopterrel kellett visszajuttatni az embereket a partra —
szerencsére senkinek nem esett baja.
A mész- és homokkõbõl álló sziklák azután váltak le a partról
egy lassú erózió következtében, hogy vége lett a jégkorszaknak,
és a víz visszahúzódott. Változatos formákat faragott ki az idõ,
amik egészen hosszan díszítik Ausztrália eme szakaszát. Szinte
minden sziklához egy-egy történet is kötõdik, mivel sok telepe-
sekkel teli hajó süllyedt el itt, hullámsírjába. A legmegkapóbb
az egykor itt élt õslakosok története, akiknek nyomait õrzik
még a sziklák. Ahogy azonban pusztulnak a kõtömbök, úgy ve-
szik a semmibe az emlékük is.
Folytatása következik.

Hargitai Kiss Virág

A 12 apostol

London Arch

Séta a parton
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Átadták az új figyelõközpontot
Németh László és Németh Attila családi
vállalkozásban építette ki biztonságtech-
nikai vállalkozását, a Légió 2000 vagyon-
védelmi céget. Jelenleg mintegy 400 fõt
foglalkoztatnak.
2005-ben ünnepelték a cég fennállásának
10 éves évfordulóját. Most ismét jelentõs
állomásához érkezett a Légió. A héten
átadták azt a figyelõközpontot és mágne-
ses helyi ellenõrzõ rendszert, amely az el-
múlt évek biztonságtechnikai és elektro-
nikai fejlõdésének legújabb eredményeit

hasznosítva épült ki Sárbogárdon és tér-
ségében.
Az új rendszer jelentõsége, hogy ezt meg-
fizethetõsége miatt a magánlakások szé-
les köre is igénybe veheti. A mozgásérzé-
kelõ és hõérzékelõ figyelõszolgálat a köz-
pontjukban számítógépen jelzi az idegen
behatolást vagy tüzet. A jelzések a távfel-
ügyeleti központba telefonvonalon, vagy
gsm-en érkeznek, de lehetõség van a ké-
sõbbiekben a rádiós jelfogadásra is.
Emellett most folyamatos járõrszolgála-
tot is indítanak. Az igénybevevõ védett
objektumnál mágneses ellenõrzõpontot
építenek ki, amelyen a járõr igazolja a
megjelenését és az objektum ellenõrzé-
sét.

Ezzel kapcsolatban lapunkban egy hó-
nappal ezelõtt adtunk hírt. Mint kiderült,
erre óriási igény van. Ezt bizonyítja, hogy
a riasztós távfelügyelet április 1-jétõl mû-
ködik, de már az elmúlt egy hétben száz-
nál több új igénylõ kapcsolódott a rend-
szerükre. A figyelõszolgálat 30-35 km-es
körzetre terjed ki. A járõrszolgálat mû-
ködtetésére három új autót állítottak be,
így összesen négy kocsival végzik a jár-
õrözést.
Németh László elmondta, hogy ezt a
munkát a rendõrséggel szoros együttmû-
ködésben végzik. 1996 óta a rendõrséggel
együttmûködési szerzõdésük is van. En-
nek eredményeként több bûncselekmény
sikeres felderítésében is részt vettek. Si-

kerük titka, hogy helyi cég, helyi adottsá-
gokkal — helyi kapcsolatokkal lehet iga-
zán jó eredményeket elérni.
Ugyanakkor van kitekintésük a világra,
ennek köszönhetik a megújulás számta-
lan lehetõségét. A Légió 2000 a Prevent
Service csoport tagja. Munkájukat a Civil
Bûnmegelõzési Szolgáltató Központ
szakembere, Nán Jenõ ügyvezetõ igazga-
tó bûnmegelõzési és biztonságszervezõ
szakmérnök segíti szakmailag, aki Fejér
megye bûnmegelõzési koncepcióját is ké-
szítette.
Nán úr elmondta, hogy a jelenlegi rend-
szer még a nyár elõtt video-távfelügyeleti
központi egységgel bõvül, így a hagyomá-
nyos riasztórendszerek jelzéseivel párhu-
zamosan, vagy azt kiegészítve, de akár
önállóan is élõkép (videokép) érkezik a
riasztás helyszínérõl, így a diszpécser vi-
zuálisan is tudja majd ellenõrizni, hogy
mi történik éppen a védett objektumban.
Azt szeretnék, hogy bûncselekmény ese-
tén a helyszín képei a rendõrségen is lát-
hatók legyenek.
További lépés a város és kistérség közte-
rületein elhelyezett térfigyelõ kamerák
elhelyezése lesz, mely jelentõsen elõsegí-
tené úgy a bûncselekmények megelõzé-
sét, mint a Légió által jelzett riasztás- és
video-távfelügyeleti adatok ellenõrzését
a térfigyelõ rendszer segítségével.
A tervekrõl és a jelenlegi rendszerrõl Ju-
hász János polgármester és Lasancz Zol-
tán rendõrkapitány is elismerõen nyilat-
kozott.

Hargitai Lajos

Tisztelettel meghívjuk Önt a KINCSEINK Egyesület
— sérült gyermekekért és nagycsaládosok gyermekeiért —

2007. április 14-én, 18 órakor
a Sárszentmiklósi Általános Iskolában tartandó

JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYÉRE.
Program: 18.00 órakor: köszöntõ és mûsor a tornateremben.
Fellépnek: társastáncosok, a sárszentmiklósi BARANTA-csoport tagjai, a lajos-
komáromi néptánccsoport, TITÁNOK rockzenekar.
19.00 órakor: vacsora és bál az iskola aulájában.
Zene: cecei Szabó László. Belépõdíj: pártolójegy (a mûsorra érvényes) 1000 Ft;
mûsor+vacsora+bál 2500 Ft.
Jegyek elõvételben kaphatók: Csöndes Lászlónénál (06 (30) 477 1783), Koskáné
Magyar Magdolnánál (06 (70) 609 7487).

Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk!
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Sáregresen más
lesz a háziorvos

Sáregres képviselõ-testülete többször meghirdette már a házi-
orvosi állást, erre azonban mindeddig nem volt jelentkezõ. A
körzet betegeit eddig helyettesítéssel dr. Dobroviczky Imelda
simontornyai háziorvos látta el a sáregresi orvosi rendelõben.
Mint ismeretes, azóta a betegeknek mintegy fele már cecei,
vajtai orvosokhoz adta a kártyáját.
A sáregresi testületet ez ösztönözte, hogy a többszöri sikertelen
pályáztatás után legutóbbi ülésén betöltetlennek nyilvánította
a háziorvosi állást, és mivel ügyeleti szempontból a cecei ügye-
leti körhöz tartozik Sáregres, kezdeményezték a sáregresi házi-
orvosi körzet cecei II. körzettel való összevonását.
A sáregresi kezdeményezésrõl a cecei testület is döntött, és tá-
mogatták a sáregresiek kérését. Dr. Leposa Zoltán háziorvos
vállalta az egyesítéssel létrejövõ körzetet. Leposa doktor Cecén
és Sáregresen az orvosi rendelõben is fogadja naponta a betege-
ket, és hetente egyszer gyermekorvosi rendelés is lesz. Az
összevonás idõpontja 2007. július 15.
Mivel szabad orvosválasztás van, természetesen aki továbbra is
dr. Dobroviczky Imeldát választja háziorvosának, megteheti, a
doktornõ biztosítja számukra a rendelési idõt, illetve az elérhe-
tõségét.

Hargitai Lajos

Sárbogárdi
zenészsikerek

Fejér megye zeneiskoláinak nyolcadik versenyét március
23-án Dégen rendezték meg. Ezzel kapcsolatban sárszent-

miklósi vonatkozásban már olvashatták írást lapunkban.
A sárbogárdi zeneiskola képviseletében Molnárné Bereczk
Hedvig zongoratanárnõ tanítványai kiemelkedõen szerepeltek
ezen a versenyen.
Bunford Enikõ aranyoklevelet kapott. Az „Éjjel az erdõben” és
a „Hipp hopp huss” c. zongoradarabokat játszotta.
Varnyu Lilla szintén aranyoklevelet kapott Bach C-dúr pre-
ludiumját és Schubert Impromptuját c. zongoradarabra.
Gortva Lucia ezüstoklevelet kapott. Õ Rauly „A vonat” és
Rubiczky „Csónak” c. darabját adta elõ.
Ifj. Varnyu Péter kapta a legnagyobb elismerést. Nívódíjat, ki-
emelt aranyoklevelet kapott zongorajátékára. Rauly „Törpe” c.
darabját és Majkapar Bölcsõdalát mutatta be.
Gratulálunk a gyerekek szép teljesítményéhez, ami természete-
sen tanáruk kiváló munkáját is dicséri.

Hargitai Lajos

A H Ú R O K D A L L A M Á N
Fülei Balázs és ifj. Várdai István, a ze-
neakadémia hallgatói kápráztatták el
játékukkal a sárbogárdi közönséget va-
sárnap este a mûvelõdési ház színház-
termében. A kiváló zongora—gordon-
ka-kettõs fõképp orosz szerzõk mûveit
tûzte repertoárjára, mivel a nyár folya-
mán Moszkvában lépnek föl egy nem-
zetközi verseny keretében.

A koncertjükrõl készült teljes felvétel
megtekinthetõ a Bogárdi Tv képernyõ-
jén.

Hargitai Kiss Virág

Kedves Támogatóink!
Szeretnénk megköszönni Önöknek, hogy 2006-ban személyi
jövedelemadójuk 1%-át a Madarász József Városi Könyvtár
számára ajánlották fel.
Ezt az összeget (95.196 Ft-ot) a könyvtár számítástechnikai
hálózatának fejlesztésére használtuk fel.
Az Önök által felajánlott 1%-ból befolyó összeget a 2007-
ben is a folyamatosan avuló számítástechnikai eszközök cse-
réjére kívánjuk felhasználni.

Adószámunk: 16696527-1-07

Kérjük, hogy 2007-ben is támogassanak bennünket! Köszön-
jük!
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin

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

II. Dr. Csanádi József

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

III. Dr. Farkas János

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

IV. Dr. Jarabin János

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

V. Dr. Oroszlány László

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

VI. Dr. Horváth Endre

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

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán

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

II. Dr. Mányoki Lídia

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

III. Dr. Abdalla Roshdi

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

***

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:

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

Ha nem ég a gáz...!

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

Ha „süket” a telefon...!

A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni.
Minden más kérdésben forduljanak a tudakozó-
hoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es tele-
fonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

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

Ha valahol tûz üt ki...!

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:

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

Kéményseprõ:

Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán:

06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:

06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:

Pemmer István, 06(20)9205-776.
Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

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

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

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénte-
ken 9-13-ig.
Gégészet: bizonytalan ideig szünetel a rendelés.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig. Ápri-
lis 20-21-én szünetel a rendelés.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.
TÜDÕBETEG-GONDOZÓ ÚJ HELYEN: Ady E. út
79-83. (SZTK), 2. emelet. Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig. Április 4-10-ig szünetel
a rendelés.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

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

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól hétfõ
reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI
ÜGYELET:

ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE,
SÁREGRES, VAJTA

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

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

Pályázati felhívás
Sárbogárd önkormányzata versenytár-
gyalás útján értékesítésre meghirdeti
azon ingatlanait, melyeken felépítmény
áll:
1. Sárbogárd, József Attila u. 15/B. szám
alatti „HEMO”. Kikiáltási ár bruttó
100.861.900 Ft.
2. Sárbogárd, Árpád u. 108. szám alatti
irodaház 2973 m2, a rajta 452 m2 alapte-
rületû felépítménnyel. Kikiáltási ár
bruttó 16.395.930 Ft.
3. Sárbogárd, Árpád u. 819/1 hrsz-ú há-
rom épületbõl álló ingatlanát, melynek
alapterülete 1063 m2. A telek 3200 m2

területû. Kikiáltási ár bruttó 65.557.200
Ft.
4. Sárbogárd, Árpád útról megközelít-
hetõ 0544/46 hrsz-ú 3528 m2 területû te-
lephelyet, ahol 15 db kiépített gépkocsi-
szín és egyéb épület található. Kikiáltási
ár bruttó 12.778.800 Ft.
5. Sárbogárd, Béke u. 4844 hrsz-ú 242
m2 területû ingatlanát a rajta elhelyez-
kedõ 22,6 m2 alapterületû nem lakás
céljára szolgáló felépítménnyel. Kikiál-
tási ár bruttó 516.600 Ft.
6. Sárbogárd, Köztársaság u. 10. szám
alatti 84 hrsz-ú lakóházas ingatlanát.
Kikiáltási ár bruttó 6.732.000 Ft.
7. Sárbogárd—Kislókon található kul-
túrház imaházként használt 119,80 m2

alapterületû ingatlant. Kikiáltási ár
bruttó 2.700.000 Ft.

Versenytárgyaláson való
részvétel feltételei

A fizetendõ kikiáltási ár 3%-ának meg-
felelõ pályázati biztosíték befizetése a
polgármesteri hivatalánál, április 23-án,
8.00—10.00 óráig.

A pályázati ajánlatokat április 23-án,
8.00—10.00 óráig kell leadni a polgár-
mesteri hivatal 13. számú irodájában.

Az értékesítésre meghirdetett ingatla-
nok elõzetes idõpontegyeztetés szerint
megtekinthetõk.

A polgármesteri hivatal
telefonszáma: 06 (25) 520 260.

Konzultációs idõpont:
2007. április 16-án,
8.00—10.00 óráig.

Konzultáció helye: polgármesteri
hivatala, I. emelet 13. sz. iroda.

Versenytárgyalás ideje: 2007. április
23-án, 10.30 órakor kezdõdik. Verseny-
tárgyalás helye: polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Sárbogárd Város Önkormányzata

Állatorvosi és
betegellátási ügyelet

áprilisban

I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,

Nagyhörcsök, Mezõfalvi Rt.,
Sárrét, Alap, Alsószentiván,

Cece, Vajta Sáregres

7-8-9: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24. Tel.: 06 (30) 9751 715;

14-15.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Ady E. út 50. Tel.: 06 (30) 9398 629;

21-22.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50. Tel.: 06 (20) 4719 054;

28-29.: dr. Földi József, Cece, Köztár-
saság u. 30. Tel.: 06 (20) 3557 213;

30-május 1.: dr. Pál István, Sárbogárd,
Ady E. út 226. Tel.: 06 (20) 5301 582.

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

7-8-9.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szent István u. 3. Tel.: 06 (20)
9749 065;

14-15.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30. Tel.: 06 (30) 9939 404;

21-22.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1. Tel.: 06 (30) 6257 807;

28-29.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a. Tel.: 06 (30) 6393 977;

30-május 1.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent István u. 3. Tel.: 06
(20) 9749 065.

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

érhetõ el.

(I-II. körzet, továbbá
Igar, Mezõszilas, Dég,

Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta)

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

Nagyhét evangélikus
istentiszteleti rendje
Nagycsütörtök, nagypéntek, nagy-
szombat: Sárbogárd 16.30, Sárszent-
miklós 18.00 óra.
Húsvétvasárnap és húsvéthétfõ: Sár-
bogárd 9.00, Sárszentmiklós 10.30 óra.
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Seregélyes—Sárbogárd 2-0 (0-0)
Seregélyes: 170 nézõ. Vezette: Nagy Ká-
roly. Seregélyes: Ács, Timár, Tömör, Ko-
saras (Finta), Bencsik Cs., Ladányi (Ta-
kács), Koller, Bencsik A., Szaniszló, Ri-
gó, Bezokai. Sárbogárd: Sipõcz, Csuti I.
Z., Hegedüs, Szabó K. J., Csuti II. Z., Ju-
hász, Bognár, Szabó J. Zs. (Lakatos), Ba-
ki, Huszár (Szabó Z.), Fekete, Csendes.
Nagy iramban kezdõdött a mérkõzés,
mindkét csapat számára a három pont
megszerzése volt a cél. Az elsõ helyzet a
hazaiak elõtt adódott az 5. percben, Rigó
8 m-rõl a kapu mellé lõtt. A 7. percben
Huszár 25 m-es lövése szállt kapu fölé. A
10. percben Koller 16 m-es lövését Sipõcz
kapu fölé tolta. A 14. percben szabadrú-
gáshoz jutottak a hazaiak, Koller lövését
védte Sipõcz. A 22. percben a szép Csen-
des—Baki összjáték után az utóbbi kapu
fölé lõtt. A 28. percben Tömör 25 m-es
szabadrúgása ment kapu mellé. A 32.
percben Tömör ismételhetett, 20 m-es lö-
vését a védõk felszabadították. A 36.
percben Bencsik A. közeli lövését védte
Sipõcz. A 40. percben Rigó került gól-
helyzetbe, 3 m-re a kaputól az oldalháló-
ba lõtt. A félidõ utolsó helyzete Csendes
elõtt adódott, 12 m-rõl a kapu mellé lõtte
a labdát.
A II. félidõ elején a vendégek elõtt kínál-
kozott gólszerzési lehetõség, Huszár 20
m-es szabadrúgása a kapusról kipattant,
a kipattanót Csendes 2 m-rõl a kapusba
lõtte. Az 50. percben Csuti II. Z. 16 m-es
lövése kapu mellé ment. Az 55. percben

Tömör szabadrúgása szállt kapu fölé. A
63. percben Kollár 18 m-es szabadrúgását
a gólvonalról vágták ki a védõk. A 70.
percben Fekete 16 m-es kapáslövését
fogta Ács kapus.
A 77. percben Koller kapáslövésével a
hazaiak megszerezték a vezetést, 1-0. A
82. percben Juhász szögletét a védõk fel-
szabadították. A 85. percben újabb védel-
mi hiba, Rigó növelte a hazai elõnyt, 2-0.
Ezzel a góllal otthon tartotta a három
pontot. Csapatunk a tavaszi négy forduló
alatt egy gyõzelem mellett a hármadik ve-
reségét szenvedte el. Ugyanannyit, mint
õsszel 15 mérkõzésen. Kitartó és lelkes
szurkolótáborunk, akik szép számmal a
vidéki mérkõzésekre is elkísérik a csapa-
tot, ettõl többet érdemelnek.

Ifjúsági mérkõzés:
Seregélyes—Sárbogárd 3-3 (1-1)

Vezette: ifj. Nagy László.
A második félidõben a hazaiak már
3-1-re vezettek. A lelkesen, nagy akarás-
sal küzdõ, jobbára serdülõkorú játéko-
sokból álló ifjúsági csapatunk a végére ki-
egyenlített, megérdemelten jutott az egy
ponthoz. Góllövõk: Stix, Mondovics,
Rácz (öngól).
Április 8-án, vasárnap, 14.30 órakor és
16.30 órakor hazai pályán Elõszállás csa-
patát fogadjuk bajnoki mérkõzésen.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Femol-csoport
eredményei
Kulcs—Füle 1-1 (0-0)

100 nézõ, vezette: Kovács T. Gólszerzõ:
Hadnagy, illetve Komlós.

Seregélyes—Sárbogárd 2-0 (0-0)

170 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ:
Koller, Rigó. Ifjúsági mérkõzés: 3-3.

Elõszállás—Mezõszilas 0-4 (0-2)

100 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ: Wu-
kovics (3), Varga. Ifjúsági mérkõzés: 2-4.

Sárszentmihály—Tác-Csõsz 2-1 (2-1)

130 nézõ, vezette: Rámai. Gólszerzõ:
Tóth (2), illetve Bakai. Kiállítva: Borbás
(Tác). Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

LMSK—Szabadbattyán 3-2 (3-1)

150 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Nyikos (2), Csizmadia, illetve Dohácsi,
Magda. Ifjúsági mérkõzés: 6-1.

Pálhalma—Mezõfalva 1-0 (0-0)

150 nézõ, vezette: Nagy T. Gólszerzõ:
Reichardt. Ifjúsági mérkõzés: 0-0.

Káloz—Cece 1-1 (0-0)

250 nézõ, vezette: Dávid. Gólszerzõ:
Máyer, illetve Németh. Ifjúsági mérkõ-
zés: 0-0.

Baracs—Lajoskomárom 1-0 (1-0)

150 nézõ, vezette: Mester. Gólszerzõ:
Mészáros. Ifjúsági mérkõzés: 8-0.

A Déli-csoport
eredményei

AEK Beloiannisz—Dég 1-2 (0-1)
Vezette: Rémai. Gólszerzõ: Jorgosz, il-
letve Rostás, Toldi.

Rácalmás SE—Cikola 2-2 (1-1)
Vezette: Szabó. Gólszerzõ: Munkácsi
(2). A cikolai gólszerzõket nem sikerült
kideríteni.

Alap KSE—Nagyvenyim 2-0 (0-0)
Vezette: Masinka. Gólszerzõ: Szabó,
Márta.

Perkáta—Jenõ 0-6 (0-3)
Vezette: Pfeffer. Gólszerzõ: Kiss (3),
Kormány (2), Németh.

Nagylóki SE—Besnyõ 2-7 (1-3)
Vezette: Németh. Gólszerzõ: Koncz,
Szálinger (öngól), illetve Antal (3), Mat-
kovics (3), Nagy.

Sárszentágota—Ráckeresztúr II.
4-1 (2-0)

Vezette: Sziksz. Gólszerzõ: Kovács, Ma-
gyar, Tóth, Kuczi, illetve Németh.

Vajta—Zichyújfalu SE 0-2 (0-0)
Vezette: Nagy M. Gólszerzõ: Káplár,
Horváth.

A Femol-csoport állása
1. Sárszentmihály 19 15 4 - 53-23 49
2. LMSK 19 14 2 3 39-16 44
3. Pálhalma 19 12 5 2 40-15 41
4. Káloz 19 9 5 5 37-25 32
5. Seregélyes 19 9 3 7 45-36 30
6. Lajoskomárom 19 9 3 7 33-28 30
7. Sárbogárd 19 8 5 6 42-26 29
8. Baracs 19 9 2 8 30-29 29
9. Mezõszilas 19 9 1 9 43-36 28
10. Mezõfalva 19 8 2 8 24-32 26
11. Tác-Csõsz 19 6 6 7 38-40 24
12. Füle 19 6 3 10 33-36 21
13. Kulcs 19 5 4 12 23-47 17
14. Cece 19 4 4 11 28-40 16
15. Elõszállás 19 2 2 15 26-64 8
16. Szabadbattyán 19 2 1 16 22-63 6
Szabadbattyántól 1 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport állása
1. Alap 17 14 1 2 61-21 43
2. Dég 17 13 - 4 53-17 39
3. Zichyújfalu 17 12 2 3 65-29 38
4. Vajta 17 9 2 6 40-35 29
5. Jenõ 17 8 5 4 62-32 29
6. Sárszentágota 17 9 1 7 44-36 28
7. Besnyõ 17 8 3 6 48-35 27
8. Rácalmás 17 7 3 7 42-32 24
9. Beloiannisz 16 7 5 5 41-30 23
10. Nagyvenyim 17 7 1 9 42-38 22
11. Cikola 17 4 7 6 54-48 19
12. Perkáta 17 3 - 14 23-86 9
13. Ráckeresztúr II. 17 1 1 15 14-64 4
14. Nagylók 17 1 1 15 14-100 4
Beloiannisztól 3 büntetõpont levonva.

A megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája

1. Velence 19 13 3 3 62-25 42
2. Sárosd 19 12 4 3 55-29 40
3. Csór 19 10 4 5 39-24 34
4. Kápolnásnyék 19 10 4 5 36-24 34
5. Etyek 19 10 2 7 43-33 32
6. Polgárdi 19 9 5 5 30-20 32
7. Sárszentmiklós 19 8 4 7 37-26 28
8. Aba-Sárvíz 19 6 9 4 27-22 27
9. Bicske 19 8 3 8 26-21 27
10. Kisláng 19 7 4 8 27-37 25
11. Iváncsa 19 7 2 10 29-32 23
12. Szabadegyháza 18 6 3 9 25-42 21
13. Dunafém-M. 19 5 4 10 32-57 19
14. Kisapostag 19 5 3 11 27-46 18
15. Alba-Regia 18 3 2 13 21-45 11
16. Adony 19 2 4 13 25-58 10

KIEGÉSZÍTÉS
A teremlabdarúgó-bajnokság támo-
gatóinak névsorából kimaradt az At-
lanta sport illetve Takácsné Varga
Andrea (kozmetikus) neve. Az érin-
tettektõl elnézést kérünk.

Szervezõk
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Sárszentmiklós—Kisapostag 2-2 (1-1)
Sárszentmiklós: 250 nézõ. Vezette: Var-
ga. Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A.,
Bodó, Palotás, Tóth, Salamon, Fülöp,
(Tórizs), Káli (Szabó L.), Bakos, Szabó
Z., Král. Edzõ: Horváth Csaba. Kisapos-
tag: Ungurean, Bakos, Sümeg, Kajári,
Nagy A., Törlyék, Sebestyén, Bozó (Si-
mon), Balogh (Szili), Molnár, Rácz,
Nagy D. Edzõ: Timár Dezsõ.
A hazai szurkolók a gyõzelem reményé-
ben látogattak ki a mérkõzésre, hiszen
egy kiesõ jelölt ellen léptünk pályára.
Erõsen tartalékos csapatunk támadólag
lépett fel, melynek eredményeként már a
4. percben ziccert hibáztunk.
Támadásban maradt csapatunk, mely a
17. percben vezetett eredményre, amikor
Szabó emelését Ungurean Káli elé ütöt-
te, aki 11 méterrõl nem hibázott, 1-0. Ek-
kor felcsillant a remény, hogy nagyobb
gólarányban gyõzünk, mert az ellenfél já-
tékában szemmel láthatóan nem volt
benne a gól.
Ha már nincs bennük a gól, akkor mi hoz-
zuk õket helyzetbe, mint ahogy tette
Papp A., aki egy ártalmatlan szituációban
röviden adott haza. Ezt lefülelte Balogh,
és Papp Z. mellett a hálóba lõtt, 1-1. Ez a
gól megzavarta csapatunkat, mert szinte
azonos lehetõséget adtunk az ellenfél-
nek, de szerencsére nem éltek vele.
Az 57. percben jobb oldalon, az oldalvo-
nal mellõl Molnár lövésre szánta el ma-
gát, és védhetetlenül a hosszú sarokba
lõtt.

A 62. percben pályára lépett Tórizs árvál-
kodott a jobb oldalon, minden akciót az
ellentétes oldalon vezettünk. A közön-
ségnek is szemet szúrt az üresbe futó játé-
kos, „kikövetelték”, hogy kapjon labdát,
amit meg is hálált. Miután két védõt
átjátszott, a hálóba lõtt, 2-2.
Ezután is végig támadásban maradtunk,
sõt, Bodóban benne volt a gyõzelem, de 5
méterrõl hibázott.
Összességében egy közepes iramú mér-
kõzésen két talált góllal a vendégcsapat
lehozta döntetlenre a mérkõzést.
Csapatunk hullámvölgyben van, mely
nem fogható rá a sok sérültre. Védel-
münk sok esetben kritikán alul teljesített,
középpályánkon nincs egy vezéregyéni-
ség, csatáraink pedig gólképtelenek. Eze-
ket figyelembe véve nem lesz egyszerû
Etyeken, ahol még soha nem nyertünk.

Hétközben egy igazán verhetõ Márkótól
kaptunk ki, 2-0 arányban, a magyar kupá-
ban, mellyel a reményünk odalett.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Kisapostag 0-1

Ifi csapatunk egy szerencsétlen szituáció-
ból kapott góllal kapott ki, holott nem ér-
demelt vereséget.

Szabó Béla

SAK—hírek
Az NB III-as bajnokságban játszó csapat-
nak szünet volt az elmúlt héten, a megyei
bajnokságban azonban nem. Pénteken
Bicske csapata látogatott a sárbogárdiak-
hoz.
A párosok mérkõzésénél még fej-fej mel-
lett voltak, mert a két ifjú amazon, Tóth
Katalin és Tósoki Fanni, 3-1-es gyõze-
lemmel kezdett. Ugyanez nem sikerült a
Szüle Sándor—Baki Ferenc párosnak.
Sajnos, ez a sorozat késõbb nem folytató-
dott, mert csak Csizmadia János és Kasza
Tamás tudott egy-egy mérkõzést meg-
nyerni. Németh Janinak és Lajtos Józsi-
nak ez nem igazán sikerült, pedig most
keményen küzdöttek. Így alakult ki a
15-3-as végeredmény a bicskei csapat ja-
vára.
Vasárnap Csákváron került megrende-
zésre az utánpótláskorú versenyzõknek a
Floriana kupa elnevezésû verseny, serdü-
lõ és ifjúsági kategóriában. A leánypáro-
soknál Tósoki Fanni dunaújvárosi párjá-
val ezüstérmet szerzett, az egyéni mérkõ-
zéseknél pedig Parnicsán Patrik a serdülõ
kategóriában harmadik helyezett lett.
Szintén harmadik helyezett — és ezzel a
bronzérem tulajdonosa — lett Grósz
Ádám az újonc II-es kategóriában.
A következõ héten szünet, de április
14-én, az NB III-as fordulóban, 11 órakor
Szár csapata látogat Sárbogárdra.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a SAK vezetõsége

Az öregfiúk látványos
gyõzelme

Hétvégén a sárbogárdi öregfiúk csapata Elõszállás ellen játszott. A meccsen végig lát-
ványos volt a sárbogárdiak erõfölénye, végül 5-1-re nyertek. /H/
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Virágvasárnap
A sárbogárdi Szent László templomban az év egyik legszebb ese-
ményén, a virágvasárnapi szertartáson voltam. A hagyomány
szerint megszentelt barkával, körmenettel kerülték meg a hívek
a templomot. A szertartás részeként elhangzott a virágvasárnapi
passió is.

Hargitai Lajos

Zenei találkozó

Asárbogárdi mûvelõdési központban
március 30-án rendezték meg a

Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola szer-
vezésében Fejér megye mûvészeti iskolá-
inak zenei találkozóját. A rendezvényen
közremûködött a sárbogárdi fúvószene-
kar. A mûvészeti iskolák legtehetsége-
sebb diákjai mutatták be tudásukat.

Hallhattunk bravúros gitárjátékot, fuvo-
lát, zongorát, énekes produkciót és sok
mást.
A bemutató zárásaként minden résztve-
võ iskola emléklapot kapott.

/H/

Bozsik helyett MLSZNUPI

A Magyar Labdarúgó Szövetség vette
át az utánpótlás nevelésében nagyon

sikeres Bozsik-torna mûködtetését
MLSZNUPI néven, tájékoztatta lapun-
kat a torna egyik szervezõje, Mondovics
Zoltán. A Bozsik-tornában óvodás kortól
11 éves korig szervezték a tömegsport ke-
retében az utánpótlás nevelését. Nagy tö-
meget mozgat meg, nagyon kis anyagi rá-
fordítás árán ez a mozgalom, ugyanakkor
az eredménye igen látványos.
Hétvégén a sárbogárdi sporttelepen talál-
koztak Káloz, Aba, Cece, Sárszentmiklós
és Sárbogárd gyerekei,
mintegy 180-200 fõ és a kísé-
rõ szülõk. Itt a mozgalmat
szervezõ sportszakemberek
irányítása mellett több pá-
lyán, több korosztályban fo-
ciztak a gyerekek. Szüleik
eközben szenvedélyesen
biztatták csemetéiket. A vé-
gén díjkiosztóval zárult a
rendezvény. A csapatoknak
adott oklevelek mellett min-
den gyerek kapott egy szelet
csokit is.

Hargitai Lajos



Bogárd és Vidéke 2007. április 5. KULTÚRA 13

7-én, szombaton, 19 órakor

Véres gyémánt
Színes amerikai kalandfilm

A történet az 1990-es években, a
polgárháború sújtotta Sierra Leoné-
ban játszódik. Bár mind a két fõsze-
replõ, az ex-zsoldos Danny Archer
(Leonardo DiCaprio) és a mende
származású halász, Solomon Vandy
(Djimon Hounsou) afrikai, tapasz-
talataikban, sorsukban annyira kü-
lönböznek egymástól, amennyire
csak lehet. A film végére azonban
sorsuk teljesen összefonódik egy ró-
zsaszín gyémántnak köszönhetõen.
Solomon, akit elválasztottak család-
jától, és arra kényszerítettek, hogy a
gyémántmezõkön dolgozzon, egy
nap különleges drágakövet talál,
amit óriási kockázatot vállalva el-
dug. Tudja, ha elkapják, gondolko-
dás nélkül megölik. Ugyanakkor a
gyémánt segítségével meg tudná
menteni menekültként tengõdõ fe-
leségét és lányait, és a gyermekkato-
nák sanyarú, kegyetlen életét élõ fi-
át, Diát.

Jöjjön moziba
a mûvelõdési

otthonba!

Szeretettel meghívjuk

2007. április 7-én, 10 órakor nyíló

MODELLEZÕ
KIÁLLÍTÁSUNKRA,

mely Káloz község Faluházában
kerül megrendezésre, a megnyitót

elõadással egybekötve tartjuk, mely a

„Folyami hadviselés régen és ma”
címet viseli.

Elõadó: ifj. Vreba László
hagyományõrzõ matróz.

Karácsony András és Kávai Dénes
szervezõk

ÚJ DVD-FILMEK A MÛVELÕDÉSI
HÁZ VIDEOTÉKÁJÁBAN

BORAT —
Kazah nép gyermeke menni Amerika

A SZUPER EXNÕM —
Uma Thurman és Luke Wilson komédiázik

HULLÁMTÖRÕK —
akciófilm Aston Kutcherrel és Kevin Costnerrel

A KIRÁLY ÖSSZES EMBERE —
Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet, Anthony Hopkins

FLYBOYS — ÉGI LOVAGOK —
látványos repülõs film az I. világháborúról

Nyitva hétköznap 13—20.30-ig, szombaton 16—20.30-ig.

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves ismerõseit

2007. április 11-én, (szerdán),
19 órára a sárszentmiklósi

Klubkönyvtárba

A KÖLTÉSZET NAPJÁN
MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ

ESTÜNKRE ÉS A
SZÍN- ÉS FORMAVILÁG CÍMÛ
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA.

Macsim András, Zocskár András
Varga László
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HÚSVÉTI
PISKÓTATORTA

Hozzávalók: 2 doboz babapiskóta (kb. 25
darab), kevés édes-rumos tej, 15 dkg vaj,
15 dkg porcukor, három evõkanál ka-
kaópor, három evõkanál tej, a tetejére cit-
rommáz, tojáscukor.
Elkészítés: a vajat a porcukorral, a ka-
kaóporral és a tejjel kikeverjük. Egy
tortaforma szélére körös-körül édes-
rumos tejbe mártogatott fél babapis-
kótákat állítunk fel, és a tortaforma al-
ját is megmártott babapiskótával bé-
leljük ki. Erre az összes krémet ráken-
jük, és megáztatott babapiskótákkal
befedjük. A felsõ sor babapiskótát a
kezünkkel szép simára egyengetjük, és
leöntjük citrommázzal. Tojáscukorral
díszíthetjük. Egy napig hideg helyen
állni hagyjuk. Tálaláskor a forma kari-
káját lehúzzuk róla, és a forma lapjával
együtt csúsztatjuk a tálra.

HÚSVÉTI OMLÓS
KRÉMES

Hozzávalók a krémhez: 1 tojás, 20 dkg
cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 evõka-
nál liszt, 4 dl tej; a tésztához: 25 dkg liszt,
5 dkg margarin, 4 dkg szalalkáli, 1 db
tojás, 1-2 evõkanál tejföl, 1/2 dl tej.

Elkészítés: A felsorolt anyagokból
tésztát gyúrunk, azt két részre osztjuk,
és két lapot sütünk belõlük, ezeket
töltjük majd a krémmel. Három tojás-
sárgáját simára keverjük, hozzáadunk
15 dkg cukrot, 1 csomag vaníliás cuk-
rot, 4 evõkanál lisztet és 4 dl tejet.
Majd az egészet alaposan simára ke-
verjük, sûrûre fõzzük. A tojásfehérjé-
ket habbá verjük, 8 dkg porcukrot ke-
verünk hozzá, és azt a krémhez vegyít-
jük. Még melegen a két lap közé ken-
jük. Csak másnap szeleteljük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOT
VÁSÁROLUNK A SÁRBOGÁRDI   LERAKÓN!

A Sárbogárdi Kommunális Hulladéklerakón lehetõség van az alábbi
haszonanyagok beszállítására, melyekért a Közév Kft. az alábbiakat fizeti:

VEGYES PAPÍR: 10 FT/KG
KARTONPAPÍR: 10 FT/KG
PET ÖMLESZTVE: 50 FT/KG
Ugyanitt az alábbi termékeket lehet megvásárolni:

KOMPOSZTLÁDA: 12.000 FT, KOMPOSZTTEA: 360 FT.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon: 06 (25) 508 990, valamint

e-mailben a kozevkft@vnet.hu címen.

TISZTASÁG, MEGBÍZHATÓSÁG — KÖZÉV!

TEGYÜNK EGYÜTT
KÖRNYEZETÜNK
TISZTASÁGÁÉRT!

AGRÁRTÁMOGATÁSOK ELÕFINANSZÍROZÁSA
kedvezõ feltételekkel, gyors elbírálással a Sárbogárd és Vidéke

Takarékszövetkezetnél. (Területalapú és agrár-környezetgazdálkodási)

Részletekrõl érdeklõdjön kirendeltségeinken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz,
Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.

HITELAKCIÓ
a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Szabad-felhasználású fogyasztási hitelek:

THM: 16,34-20,67 %

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi településeken: Sárbogárd, Alap,
Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Sza-
badegyháza, Sárszentmiklós.

ÚJRA ÖLTÖNY-, KABÁT-
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, kosztümjét, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

*2-3 részes szövet- és gyapjúöltönyök; * 2-3 részes elegáns kosztümök, pe-
lerinek; * nõi, férfiszövetkabátok a készlet erejéig!

Márkás FÜRDÕRUHA-KIÁRUSÍTÁS
36-50-es méretig!

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2007. április 12-én, csütörtökön, 9-13 óráig.
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Rejtvény

Keresd a közös szót!
Az elsõ szó utolsó tagja

megegyezik a második összetett
szó elejével.

fog … sajt;

pár … társ;

kar … lánc;

nõ … tár;

déli … sark;
lavina … forrás;

Beküldési határidõ: április 10.

A három fa legendája
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
hegycsúcs, ahol három kis fácska állt, és
arról álmodoztak, mi lesz majd belõlük,
ha megnõnek. Az elsõ fácska vágyakozva
nézett fel a csillagokra, amelyek úgy szik-
ráztak fölötte, akár a gyémánt. „Szeret-
nék kincsesláda lenni!” — kiáltott fel. —
„Aranyborítású, telis-tele gyönyörû drá-
gakövekkel. Én leszek a legcsodálato-
sabb kincsesláda az egész világon!”
A második tekintetével követte a kis pa-
takot, amely medrében csörgedezett a
tenger felé. „Jó volna büszke hajónak
lenni — sóhajtotta —‚ átszelni a viharos
tengert, nagy királyokat vinni egyik part-
tól a másikig! Belõlem lesz a legerõsebb
tengerjáró az óceánokon!”
A harmadik kicsi fa lenézett a völgybe.
Férfiak és nõk szorgosan tették a dolgu-
kat a forgalmas kisvárosban. „Én egyálta-
lán nem akarok elmozdulni errõl a hely-
rõl” — mondta. — Szeretnék olyan ma-
gasra nõni, hogy amikor az emberek meg-
állnak, hogy megnézzenek, felemeljék
tekintetüket az ég felé, és Istenre
gondoljanak. Én leszek a legmagasabb fa
a Földön!”
Múltak az évek. Esõ is jött, a nap is sütött,
s a három kis fa terebélyesedett és magas-
ra nõtt. Egy szép napon három favágó
ballagott fel a hegyoldalon. Egyikõjük
megpillantotta az elsõ fát, és azt mondta:
„Csodálatos ez a fa! Éppen erre van szük-
ségem.” És a fa eldõlt a fényesen csillogó
fejsze csapásai alatt. „Most lesz belõlem
az a szép kincsesláda — gondolta a fa —‚
csodás kincseket kapok majd.”
A másik favágó a második fát szemelte ki.
„Ez a fa erõs. Pontosan ilyen kell ne-
kem.” És eldõlt a második fa is a fejsze
ütéseire. „Végre átszelem a tengert! —
gondolta. — Büszke hajó leszek, kirá-
lyoknak való!”
A harmadik fa úgy érezte, hogy egy pilla-
natra a szíve is megáll, amikor az utolsó
favágó ránézett. Ott állt egyenesen és
magasan, büszkén mutatva az égre. De a
favágó nem nézett fel oda. „Nekem bár-
melyik fa megteszi” — mormogta.
Az elsõ fa egy asztaloshoz került. De az
öreg asztalos nem gondolt kincsesládára.
Gyakorlott keze alól egy jászol került ki.
A szép fa nem gyémánttal és drágakövek-
kel lett tele, hanem szénával az éhes
állatok számára.
A második fa mosolygott, amikor a favá-
gó elvitte a hajóépítõhöz. De nem valami
nagy és erõs tengerjáró készült belõle,
hanem a fûrészelés és kalapácsolás után
egy egyszerû halászbárka állt a víz part-
ján. Mivel túl kicsi és gyenge volt ahhoz,
hogy tengerre szálljanak vele, ezért egy
tavon hajóztak rajta egyik parttól a mási-
kig. Minden nap átható halbûz töltötte
be, ami lassan beivódott a hajó deszkáiba
és gerendáiba.

A harmadik nagyon meglepõdött, ami-
kor a favágó gerendákra hasította, majd
otthagyta egy farakásban. Szomorúan só-
hajtott: „Pedig soha nem akartam más
lenni, csak állni a hegytetõn, és Isten felé
mutatni!” Sok-sok nap telt el és sok-sok
éjszaka. A három fa már szinte el is felej-
tette egykori álmát. De egy éjjel egy fény-
lõ csillag gyúlt ki éppen afölött az istálló
fölött, amelyikben a jászol állt. Vándorok
érkeztek, és egy fiatal nõ fektette gyerme-
két a jászol puha szalmájára. „Bárcsak
jobb helyet készíthetnék néki!” — sóhaj-
tott fel a férfi, aki mellette volt. Az anya
megszorította a kezét, és mosolygott. A
csillag rásütött a fényes és erõs fára. „Ez a
jászol a legjobb hely neki” — mondta az
asszony. Az elsõ fa megérezte, hogy most
õ rejti a világ legnagyobb kincsét.
Évek múltán egy este fáradt utasok száll-
tak fel a halászhajóra. Egyikük azonnal
elaludt, ahogy a hajó kifutott a tóra. Éjjel
hirtelen feltámadt a szél, és a víz fölött
hatalmas vihar kerekedett. A hajó hány-
kolódott az óriási hullámok tetején. Tud-
ta, hogy nem elég erõs ahhoz, hogy az
utasokat ekkora viharban épségben a
partra vigye. A fáradt vándor felébredt.
Felállt, kinyújtotta a karját, majd annyit
mondott: „Csend!” — és a vihar elült,
olyan gyorsan, mint ahogy kezdõdött. A
második fa késõbb megtudta, hogy a leg-
hatalmasabb király volt ott azon az
éjszakán.
Egy péntek reggel elõhúzták az utolsó fá-
ból készült gerendákat is a rég elfelejtett
rakásból. Összeácsolták, majd egy tom-
boló és gúnyolódó tömegen hurcolták ke-
resztül. Megborzongott, amikor néhány
katona egy ember kezét szögezte geren-
dáihoz. Rútnak és kegyetlennek érezte
magát. De vasárnap reggel, amikor a nap
sugaraival fellármázta a levegõt, és a
földrõl az öröm áradt, tudta a harmadik
fa, hogy Isten szeretete mindent megvál-
toztatott. Ez tette gyönyörûvé az elsõ fát.
Ettõl lett erõs a második. És ha bárki a
harmadik fára gondol, annak Isten jut az
eszébe.

Norvég népmese

Heti idõjárás

A hét végén és a jövõ hét elején a nap-
sütésé lesz a fõszerep, az idõjárási
frontok nem érik el a Kárpát-meden-
cét. Napról napra erõsödik a nappali
felmelegedés, kevés felhõ, igazi kirán-
dulóidõ várható, számottevõ csapadék
nélkül. A reggeli hõmérséklet 3—8, a
nappali 13—18 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
Helyes megfejtést küldött be:

Barabás Tamás, Kislók; Törzsök
Beáta, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Barabás Tamás,
Kislók.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.
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Április 7., 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 Vá-
laszd a mozgást! 10.15 Micimackó 11.30 Pénz-vidék 12.00 Hírek 12.05 Csellen-
gõk 12.30 Mindentudásegyeteme 13.25 Pinokkió 14.55 TS—Bajnokok Ligája
összefoglaló 15.25 TS-Bajnokok Ligája-magazin 16.02 TS—Nõi kézilabda ma-
gyar kupa 18.00 Testi mesék 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.30 Luxor-show 19.55
Ötöslottó-sorsolás 20.10 Jane Eyre 22.05 Dob+basszus 22.35 Félix és Rose
24.00 Híradó 0.05 Sporthírek 0.20 A dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.25 Kölyökklub 7.40 Forma-1
9.30 Disney-rajzfilmek 10.20 Receptklub 10.35 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Hír-
adó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.35 Forma-1 15.35 Harmadik mûszak
16.40 Túl nagy fogás 18.30 Híradó 19.00 Címlapsztori 20.00 Átkozott boszorkák
22.05 Megérint a halál 0.10 Rejtélyes félelem 2.05 Odüsszeia
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.15 A vadon naplója 10.45 Így készült az 56 csepp vér
címû film 11.30 Babavilág 11.55 Dilizsaruk 12.30 Hetedik mennyország 13.30
JAG—Becsületbeli ügyek 14.25 Csillagközi romboló 15.25 Euréka 16.25 Csillag-
kapu 17.25 Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Sztárok a jégen!
20.40 Activity 21.10 Bazi nagy görög lagzi 23.20 Az eladó lány 1.15 Holdfény
Parador felett 3.00 Ed 3.50 Chris Isaak-show 4.40 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi tü-
kör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Barangoló 13.04 Új
Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese
19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Dénes Zsuzsanna Fauré-dalokat
énekel 20.42 Bernarda Alba háza 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hí-
rek, kenó 23.04 Azok a rádiós évek 0.10 Éjszaka

Április 8., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori
8.50 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.20 Evangélikus ifjúsági mûsor
10.30 Emberek a kereszt körül 11.00 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”
12.00 Kapcsoljuk Rómát 12.40 Hírek 12.48 Nõi kézilabda Magyar Kupa 14.50
Sport7 15.35 Magyar elsõk 15.55 Az utókor ítélete 16.25 Feszti körkép 16.55 Ab-
szolút 17.25 Vevõszolgálat 17.55 BBC-exkluzív 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.25
Krém 20.25 Jane Eyre 22.20 Tétova tangó 23.55 Híradó 24.00 Sporthírek 0.10
TS—Motorsport
RTL KLUB: 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 8.30 Forma-1 11.00 receptklub 11.15
Játék 12.00 Híradó 12.10 Egy rém rendes család 12.40 Magyar Autósport-maga-
zin 12.55 RedBull 13.30 Forma-1 16.05 Hatos lottó-sorsolás 16.10 A dadus 16.35
Döglött akták 17.30 Cobra 12-Az új csapat 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Hidalgo-A tûz óceánja 22.35 Heti hetes 23.55 Auschwitz 0.55 Portré 1.25 Alvás-
zavar
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.25 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Reménysziget 12.30 Knight
Rider 13.25 Flipper legújabb kalandjai 14.25 Monk — Flúgos nyomozó 15.30
Smallville 16.30 Gyilkos számok 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Egy szoknya, egy nadrág 22.00 Ed-Madarat tolláról 23.50 Képírók
2.35 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 Húsvéti istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolat-
jel 12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szon-
da 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04
Batthyány, az örökmécses 16.33 Zene 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04
Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40 Simonffy Kálmán nótáiból 20.04 Mi a titka?
21.05 Golgota 22.00 Krónika 22.20 Közvetítés a kaposvári Csiky Gergely Színház-
ból 0.10 Éjszaka

Április 9., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00
Habrencs, a tûzoltó 9.10 Muú Molly és az indiánok 9.15 Tapsi Hapsi kalandjai
9.25 Superman 9.40 Tigris színre lép 11.00 Baptista istentisztelet 12.00 Hírek
12.10 Roma magazin 12.35 Domovina 13.05 Esélytelenek 14.00 BBC-exkluzív
15.05 A három testõr 17.05 Halhatatlanok társulata 18.00 Kire ütött ez a gyerek?
18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.30 Meseautóban 20.30 Elvarázsolt április 22.05
Hírek 22.15 Csak õ után!
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yu-Gi-Oh 6.20 Kölyökklub 8.20 Disney-rajz-
filmsorozat 8.45 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.15 Receptklub 9.30
Asterix-Cézár ajándéka 11.00 Irány Colorado! 2. 13.15 Nyomozólányok 14.55
Szabadítsátok ki Willyt! 3. 16.25 Vodafone otthon-Telefontippek 16.30 Én a vízilo-
vakkal vagyok 18.30 Híradó 19.00 Jackie Chan: Az elveszett zsaru 21.25 Amerika
kedvencei 23.25 A majmok szigete 1.10 Bundesliga 2.25 Itthon 2.35 AutóMánia
TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.30 Õslények országa 9.00 Rövidzárlat 2. 11.05 Harriet, a
kém 13.00 Keselyûk karmaiban 14.45 A sivatag kincse 18.30 Tények 19.00 Shrek
2. 21.00 40 nap és 40 éjszaka 23.00 Micsoda csapat! 0.15 Fesd újra, Van Gogh!

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.04 Zene 6.33 Az én hazám 8.00 Krónika
8.04 Feltámadt Krisztus! 9.04 Ma már csak emlék… 10.00 Krónika 10.04 Római
katolikus szentmise közvetítése 11.04 A kék csillagvirág-Cs. Szabó László hang-
játéka 11.45 Zene 12.00 Krónika 12.30 Ki nyer ma?-Plusz 13.05 Uram fogadd el
számadásom 14.00 Krónika 14.10 Zene-szóval 15.05 Deák Ferenc „Húsvéti cik-
ke” 16.00 Krónika 16.04 Magyarországról jövök 17.05 Világvallások 18.00 Króni-
ka 18.30 Tavasz ünnepe 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Mihályka szippants!-Tamási Áron novellája 21.05 A Szabó
család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.20 Pályám emlékezete 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Lemezmúzeum 0.10 Éjszaka

Április 10., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Huckle-
berry Finn kalandjai 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 szí-
vünket! 14.30 Katolikus krónika 14.55 Kodály 125 15.05 Meseautóban 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! 20.15 Életképek 21.00 Kedd 21
22.00 Kedd este 22.35 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 Tíz perc:
Trombita 0.55 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
14.05 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.25 Vodafone
otthon-Telefontippek 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 Vészhely-
zet 22.00 A Grace Klinika 23.00 XXI. század — A legendák velünk élnek 23.35 Az
elnök emberei 0.30 Reflektor 0.50 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 11.30 Sírig tartó barátság 12.30 Észbontó 13.30
Mozidélután 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Született fe-
leségek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Öld meg Rómeót! 23.15 Tények este 23.45 Alexandra-pódium 0.20 Pacific
Palisades 1.10 Alfred Hitchcock bemutatja 1.45 A titok gyermekei 3.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33 IV. Buda-
pesti nemzetközi Könyvfesztivál 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.33 A római katolikus egyház félórája 14.00 Kró-
nika 14.10 Társalgó 15.05 A 20. Század titkai 16.00 Krónika 16.15 Magyarország-
ról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Tücsökzene — Raj-
zok egy élet tájairól 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Hagyományápolók 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból,
daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka

Április 11., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A tv ügy-
védje 10.05 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 13.30 Babatévé 14.00 Vevõ-szolgálat 14.30 Feszti körkép 14.55 Kodály
125 15.05 Kormányváró 15.35 Fogadóóra 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Múlt-
idézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktor-
nõ 17.50 Jog-alap 17.55 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 Bûnök 2.30 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
14.00 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.25 Vodafone
otthon-Telefontippek 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 CSI — Mi-
ami helyszínelõk 22.00 Dr. Csont 23.00 Alias 24.00 Reflektor 0.15 A pajzán
Dagobert király 2.30 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
Mozidélután 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Született fe-
leségek 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 22.35 4400 23.40
A mélység fantomja 0.40 Tények este 1.15 A harc apostolai 2.40
Hack—mindörökké zsaru 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Beszélni
nehéz! 11.33 IV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 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 Tücsökzene 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 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Testi
mesék 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 Együtt 13.30 Lapozó
14.00 Abszolút 14.30 Dob+basszus 14.55 Kodály 125 15.05 Önök kérték! 16.00
Válaszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó
16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv
19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Szempont 21.00 Titkos szolgálat-Mi-5 22.00
Csütörtök este 22.35 Kultúrház 23.05 Panoráma 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek
23.50 Pengetõ 0.45 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
14.00 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.25 Vodafone
otthon-Telefontippek 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 Gálvöl-
gyi-show 21.50 Kész átverés 22.50 Házon kívül 23.20 Ments meg! 0.20 Reflektor
0.35 Infománia 1.10 Odüsszeia 2.05 Házon kívül 2.30 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 13.20
Mozidélután 15.05 Csillagkapu 16.10 Bûbájos boszorkák 17.05 Született felesé-
gek 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 3. 24.00 Tények este 0.30 Így készült
azAlatriste kapitány címû film 1.00 A ring királyai 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó
család 11.33 IV. Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál 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 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Társalgó-különkiadás 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Tücsök-
zene 21.06 A 20. Század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Muzsikus mûhelytitkok 0.10 Éjszaka

Április 13., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Szem-
pont 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 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol
domborulnak? 13.30 Delta 14.00 Körzeti magazinok 14.50 Kodály 125 15.00 Ab-
lak 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 Gõg 21.00 Csináljuk a fesztivált! 22.00 Péntek
este 22.35 Kultúrház 23.05 Múlt-kor 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 A számat
figyeld! 1.50 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
14.00 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.25 Vodafone
otthon-Telefontippek 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 Rajtaütés
22.45 Ûzött vad 0.40 Reflektor 0.55 MeneTrend 1.25 Odüsszeia 2.20 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl konyhája
9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.30 Sírig tartó barátság 12.25 Észbontó 13.25
Mozidélután 15.30 Csillagkapu 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Született felesé-
gek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen
21.00 Taxi 22.50 A Médium 23.55 Tények este 0.25 Ördög és pokol 2.05 FBI
ügynökök bevetésen 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 11.04 Cigányfél-
óra 11.33 IV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A baptista egyház félórája
14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 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 Tücsökzene 21.05 Be-
szélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy
hazában 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Április 7., szombat: 7.00 Lapszemle, 9.00 Tavaszi hangverseny, Ka-
rácsonyi hangverseny (ism.), 12.00 Lapszemle, 16.00 Bibliaiskola,
18.00 Lapszemle, 19.00 Aktuális, 20.00 Sárszentmiklós-Kisapostag
foci, 22.00 Lapszemle
Április 8., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Sárszentmiklós-Kisapos-
tag foci, 12.00 Lapszemle, 16.00 Csiha Kálmán erdélyi ref. püspök
evangelizációja, virágvasárnap 18.00 Heti híradó, 19.00 Aktuális,
20.00 Tavaszi hangverseny, karácsonyi hangverseny (ism.), 22.00
Heti híradó
Április 9., hétfõ: 7.00-12.00-18.00 Heti híradó, 19.00 Aktuális,
20.00 Házibuli (zenés összeállítás), 22.00 Heti híradó
Április 10., kedd: 7.00-12.00-18.00 Heti híradó, 19.00 Aktuális,
20.00 Sárbogárdi Öregfiúk-Elõszállás mérkõzés, 22.00 Heti híradó
Április 11., szerda: 7.00-12.00-18.00 Heti híradó, 19.00 Aktuális,
20.00 és 22.00 Lapszemle
Április 12., csütörtök: 7.00-12.00-18.00 Lapszemle, 19.00 Aktuá-
lis, 20.00 Csiha Kálmán erdélyi ref. püspök evangelizációja, virágva-
sárnap, 22.00 Lapszemle
Április 13., péntek: 7.00-12.00-18.00 Lapszemle, 19.00 Aktuális,
20.00 Házibuli (zenés összeállítás), 22.00 Lapszemle

***
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlé-
cén adunk tájékoztatást. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûv. ház mögött) hét-
köznapokon 8-17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés
programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvenci-
án. Hiba esetén kérjük hívják a következõ számokat:06 (40) 200
718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.

A Sárszentmiklós Egyesület Borbarát Köre
2007. április 14-én, szombaton,

a MIKLÓSI KLUBKÖNYVTÁRBAN megrendezi a

IX. SÁRSZENTMIKLÓSI BORVERSENYT,
amelyre tisztelettel hívja

a Sárbogárd és térségében élõ gazdákat.
Nevezés: 2007. április 13-áig, személyesen, hétfõn és kedden, esténként

18—21 óráig a miklósi klubkönyvtárban, vagy a 06 (20) 9333 485-ös
(Szuper György, a Borbarát Kör elnöke), a 06 (70) 284 1095-ös

(Nagy György), valamint a 06 (20) 5813 843-as (Luczek Tibor) telefonon.
A BOROK LEADÁSA: 2007. április 13-án (péntek),

17—21 óráig,  szokásos módon:
fajtánként 2 db 0,7 l-es zöld, hosszú nyakú borosüvegekben.
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabad-felhasználású
hitelek, hitelkiváltással, ajándék értékbecsléssel. 1
millió—7000 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Tel.: 06
(30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, 06 (20)
924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70) 369
0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.

Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1620 Ft/q, cser kugli akáccal 1630 Ft/q, cser aprított
1640 Ft/q, cser aprított akáccal 1650 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 1.850 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.890 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ
péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ban. Fûrész József, tel.: 06 (25) 461 303, 06 (30) 290
3744.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557 6509.
(0214550)

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

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

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

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

Pecsenyekacsa kapható, csak elõjegyzésre. Orvo-
silag 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)

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

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
bébihordozóval, állítható ülés, pohártartóval eladó.
Ár: 29.900 Ft. 06 (70) 773 4903. (0414645)

Kismamaruha-akció a Baby Mamiban. (0214235)

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

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

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

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

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

„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)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépko-
csi-vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel. Ápri-
lis 7-én, 18 órakor, a sárbogárdi mûvelõdési köz-
pontban. Jelentkezni a helyszínen. Telefon: 06 (30)
9939 285. (0414741)

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

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

Mikro presszóba pultost keresünk; 06 (30) 500
3394.

Telek eladó, 06 (20) 4999 867. (04114783)

Családi ház eladó, 06 (30) 330 2615. (0414783)

Bútorozott lakás kiadó, 06 (30) 209 9371. (0414783)

Üzlethelyiség kiadó az Ady E. út 101. szám alatt, a
Fanni presszó mellett. Érd.: 06 (30) 9165 891. (0414654)

Kinyitható plüss kanapé eladó. Irányár: 25.000 Ft.
06 (20) 231 1754, 16 után. (0414782)

1996-os Opel Corsa Swing 1,4-es, 3 ajtós, piros,
78.000 km-rel. Suzuki Swift 1,3 GL , kék, 2001-es,
103.000 km-rel eladók. Tel.: 06 (25) 476 051. (0414776)

Németjuhász kölyökkutyák eladók. Tel.: 06 (30)
452 3491. (0414774)

Albérlet kiadó! Egy szoba, konyhás, gázfûtéses,
Ady-lakótelepen. Érd.: 06 (25) 460 528. (0414778)

Japán kistraktor, 15 lóerõs, diesel, 4x4-es, nép álla-
potban, tulajdonostól eladó. 06 (30) 390 3036.
(0414770)

Alapon, Honvéd utcában családi ház eladó; 06 (30)
340 2453. (0414769)

Választott malacok és vemhes süldõk eladók; 06
(30) 357 5005. (0414768)

Húsvéti nyulak eladók; 06 (30) 357 5005. (0414768)

Konyhalányt és szakácsot felvennék, 40 év felettiek
elõnyben; 06 (30) 956 6295. (0414765)

Sárszentmiklóson Jókai utcában családi ház eladó;
06 (20) 9931 437. (0414764)

Sárszentmiklóson 110 m2-es családi ház mellék-
épületekkel eladó; 06 (30) 604 2754. (0214244)

Eladó 1.3-as Wartburg, 4 ütemû, 1 év mûszakival
„kilakatolva”, jó állapotban 65.000 Ft. Ugyanitt 80
basszusos tangóharmónika 25.000 Ft. Tel.: 06 (30)
505 0169. Érd.: este 19-20 óra között, hétvégén
egész nap. (0414759)

Eladói és boltvezetõi végzettséggel, négyórás mun-
kát vállalok. Érd.: 06 (30) 583 2187. (0414762)

Gazdálkodásra kiválóan alkalmas adottságokkal
rendelkezõ 100 m2-es családi ház, hozzátartozó mel-
léképületekkel, borospincével eladó
Sárszentmiklóson, a fõ út mellet. 06 (30) 9792 576.
(0214241)

Honda 650-es Dominátor eladó. Irányár: 295 ezer Ft.
06 (30) 485 2807. (0414653)

Kislókon felújításra szoruló családi ház eladó. 06
(20) 442 1169. (0214239)

Sárbogárdon, központhoz közel, családi ház, kis te-
lekkel, melléképülettel eladó. Tel.: 06 (70) 234 1352.

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

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.

FENSTHERM NYÍLÁSZÁRÓ
KERESKEDÉS SÁRBOGÁRDI ÜZLETÉBE

KERES FIATAL ILLETVE KÖZÉPKORÚ
KERESKEDELMI ÉS RAKTÁRI

MUNKÁRA, JOGOSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZÕ, JÓ KOMMUNIKÁCIÓS

KÉPESSÉGÛ, JÓ MEGJELENÉSÛ, FÉRFI
MUNKATÁRSAT. 06 (20) 315 4482.

ESKÜVÕ, SZÜLETÉSNAP, BALLAGÁS…
BÍZZA RÁNK!

Jelentkezni: 06 (25) 236 970. (0214246)

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
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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.

ÓRIÁSI AKCIÓS
BÚTORVÁSÁR

CECÉN, az új kultúrházban,
CSAK 4 NAPIG!

2007. április 4-7-ig, 9-18 óráig.

KÁRPITOS ÉS FENYÕ-
BÚTOROK VÁSÁRA!

Egyes bútorok

50-70%-os kedvezménnyel
kaphatók!

Továbbá nagyker áron vásárolhatók és rendelhetõk:

franciaágyak, heverõk, fotelok, fotelágyak, kanapék,
rekamiék, sarok- és ülõgarnitúrák

(3+2+1, 3+1+1), valamint egyedi méretekben is!

Várunk minden érdeklõdõt, jöjjön el, megéri!

FAIR 2002 Kft., telefon: 06 (20) 9826 630
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Kérdezték
Balesetveszélyes járda

A Széchenyi utca járdáját az õsszel csinál-
ták meg. Alig volt tél, ennek ellenére már
több helyen megsüllyedtek a járdalapok,
az egyik hídnál pedig beszakadt a járda.
Emiatt ott balesetveszélyes a közlekedés.
A fõutcára kivezetõ szakaszon gazos,
bokros, szemetes, elhanyagolt terület
van. Ezzel is tenni kéne valamit. Egyik ol-
vasónk a héten esett el a beszakadt híd-
nál, és összetörte az arcát. Szóltak már az
önkormányzatnak, hogy javítsák ki, eddig
nem történt intézkedés.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Mi lesz a hantosi kábeltévével?
Lapunkban nem elõször teszik fel ezt a
kérdést. Virág József polgármesternek is
tele már a hócipõje az üggyel. A Dunaka-
nyar Holding építi a hálózatot pályázaton
nyert pénzbõl. A hálózat ugyan kiépült,
internetátjátszó már van, a kábeltelevízió
vevõfeje és a lakossági bekötések viszont
még nincsenek meg. Így olyan, mintha
még semmi se volna. Állítólag nyárra be-
fejezik a munkát, ezt a hírt azonban senki
nem tudta megerõsíteni. A cég vezetõjét
hiába hívtuk telefonon, lapzártánkig nem
jelentkezett.

Betelt a pohár
A 63-as úton lakunk a volt miklósi posta
mellett. Évek óta szenvedünk azért, mert
éppen a házunk elõtt van egy megsüllyedt
csatornafedél, ami a száguldó kamionok
alatt úgy csattog, hogy beleremeg a ház,
és nem tudunk nyugodtan aludni tõle.
Aztán feltámadt a remény, mert elkezd-
ték az aknákat megcsinálni. Hetek óta ott
berregtek a házunk elõtt a javítást kerül-
getõ gépjármûvek. Tûrtük annak remé-
nyében, hogy majd megcsinálják elõttünk
is. Most kiderült, hogy ezt a csatornafe-
delet nem javítják ki, mert elfogyott a
pénz. De azért láttam, még Sárszentmik-

lós központjában a Caloria diszkont elõtt
dolgoznak. Hát én ezen kiakadtam, és
okkal. Mert nem elõször van már ez így.
Mindig itt fogy el a pénz?
Amikor építették a járdát, akkor is éppen
a papföldi bejárónál fogyott el az anyag.
Elõttünk nem csinálták meg a járdát, ha-
nem lementek Sárszentmiklósra, és on-
nan indultak felénk. De onnan se értek el
hozzánk.
Ráadásul nemrégiben kiraboltak. Van
egy kisvállalkozásom, fûkaszálással, út
menti területek karbantartásával foglal-
kozom. Betörtek hozzánk, és elvitték az
összes gépet, szerszámot, amit több év
alatt a megspórolt pénzembõl vásárol-
tam. A nyomozás nem vezetett ered-
ményre, a rendõrség máig nem találja a
tetteseket. Mit tesz Isten, nemrégiben új-
ra visszatértek a gazfickók hozzánk, azt
remélve, hogy azóta talán vettem már új
gépeket, azt is el lehetne lopni. Ugyan-
úgy, ugyanazzal a pajszerral feszítették
föl az ajtót, mint akkor, amikor elvittek
mindent. De kedves rabló urak! Mit gon-
doltok, hogy mibõl lenne nekem újra
pénzem, amikor minden vagyonomat el-
raboltátok? Tudom, hogy nem ti dolgoz-
tok vele, mert a munka fáradságos, ha-
nem egy lelkiismeretlen orgazdának fillé-
rekért adtátok el.
És ezek után csodálkozik bárki, hogy be-
telt nálam a pohár? De legalább azt a
csattogó csatornafedelet megcsinálhat-
nák, hogy egy kicsit helyrebillenjen a lelki
békém!

Handa Gábor, Köztársaság u. 116.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

LEGEZA GÉZÁNÉ
szül. Héricz Erzsébet

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Nyílt
tér

ELVESZETT
Guska Kornél elvesztette személyazo-
nosító igazolványát a Hõsök terén
vagy környékén. Az igazolvány átve-
hetõ a szerkesztõségben.

Üzenet
Sárbogárd képviselõ-testülete sokat
foglalkozik mostanában Sáregressel.
Ennek nem tudom igazán az okát. Ta-
lán a választókerületi elnökük távozá-
sa viselte meg az idegeiket? Engem is
„megviselt”, higgyék el, még sírtam
is…
Sáregres polgármestereként azt üze-
nem, hogy nem tartunk igényt e gon-
doskodó figyelemre. Mi e figyelem
nélkül is köszönjük szépen, jól va-
gyunk. Ne aggódjanak, megoldjuk a
magunk elképzelése szerint az isko-
lánkat, orvosi ügyeletünket, egészség-
ügyi ellátásunkat, és ebben nem szoru-
lunk mások „okosan megosztó” taná-
csaira. Összefog a falu népe, és ha
akarjuk, pár év múlva Sáregres lesz az
ország legélhetõbb, legszebb települé-
se.
Mocsár Eleonóra, Sáregres polgármestere

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.

Húsvéti locsolkodás Cecén
A cecei Gerlice Néptáncegyesület az
idei évben is megrendezi a húsvéti lo-
csolkodást felelevenítõ rendezvényét.
A hagyományokhoz híven a legények
lovas kocsin érkeznek a cecei Tájház
udvarához. A lányok a locsolókat hí-
mes tojással várják, és a locsolkodás
végét közös énekkel és tánccal zárják.
A helyszínen lehetõség nyílik a tojás-
festés rejtelmeinek megtekintésére
illetve kipróbálására.

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt húsvét hétfõjén,

9 órától, a cecei Tájház udvarán.
Gerlice Néptáncegyesület


