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Befutott a szupervonat
Pénteken délután futott be a sárbogárdi vasútállomás harma-
dik vágányára a MÁV új szupervonata. Ez jár majd rendszere-
sen Sárbogárd—Budapest között.

(Írásunk a 4. oldalon olvasható)

Locsolás Cecén
Cecén õrzik a régi locsolóhagyományokat. Húsvét hétfõn, a táj-
ház udvarán népviseletben várták a lányok és asszonyok a locso-
lókat, akik rózsavízzel, szódásüveggel és vödörrel érkeztek.

(Írásunk a 3. oldalon)

Kötélhúzás Tinódon

Negyedik alkalommal rendezték meg a tinódiak a húsvéti kötél-
húzóversenyt.

(Írásunk a 2. oldalon olvasható)

Kihajigálták a pályavilágítást
A sárbogárdi sporttelepen két hete szerelték fel az új pályavilá-
gítást. Mindenki örült ennek. Aztán hétvégén ismeretlen tette-
sek kõvel kihajigálták a va-
donatúj, drága lámpákat.
Tippünk van a tettesekre.
Az egyik háztól, ahol nincs
kerítés, ösvény vezet a pá-
lyára, és az ott lakókkal nem
elõször volt már baj.
Az értelmetlen rongálással
sok tenni akaró embernek
elveszik a kedvét.
Ha a tettesek részt venné-
nek a sportéletben, talán õk
is vigyáznának az értékeink-
re. Biztos örömmel fogad-
nák õket az ifik között.

/H/
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Újra kötélhúzás Tinódon
Negyedik alkalommal gyûltek össze a
tinódiak, hogy az ünnep alkalmából vi-
dám vetélkedõn mérjék össze erejüket.
Bognárék kötelét már többször elszakí-
tották, ezért most a töbörzsöki iskolából
kértek kölcsön egy jó erõs kötelet. Ezen
aztán mindenki kipróbálhatta az erejét.
Sokan jöttek ki nézõként biztatni a csapa-
tokat és jót szórakozni a látványosságon.
A lányok három csapatot alakítottak. A
„Vadcsajok” mellbedobással lettek el-
sõk. A harcias „Amazonok” kemény küz-
delemben szorultak a második helyre, az
egy nagy családot alkotó „Sógornõk” pe-
dig a dicsõséges harmadik helyet szerez-
ték meg.

A fiúk öt csapatot állítottak ki. Elsõ lett a
„Tinódiak”, második a „Sördögök”, har-
madik a „Sógorok”, negyedik a „Sofõ-
rök”, ötödik a „Lókötõk”. A „Lókötõk”
valódi lókötõknek bizonyultak — amikor
látták, hogy az egyik csapat sokkal erõ-
sebb náluk, húzás helyett eleresztették a
kötelet, így a másik csapat teljes létszám-
ban hanyatt esett. A versenybíró sport-
szerûtlen magatartás miatt kizárta a ver-
senybõl a „Lókötõket”.

Volt látványosság bõven. Huszár Gyuri, a
„Sógorok” oszlopos tagja, a derekára csa-
varta a kötelet, hogy ne tudják elhúzni.
Az ellenfél csapatának azonban még ez
se számított, Gyuri fenekén csaknem ki-
gyulladt a nadrág, ahogy végighúzták az
aszfalton. A lányok is megmérkõztek a fi-
úkkal, és természetesen a szebbik nem
gyõzött. A gyerekekbõl alakult fiúcsapat
és lánycsapat is összemérte az erejét. Mi-
után a fiúk kezdték elhúzni a lányokat, õk
visítva hívták segítségül az anyukákat,

akik természetesen harciasan beszálltak,
és elhúzták a fiúkat. Ezt azonban az apu-
kák nem nézhették tétlenül, és õk is be-
szálltak a fiúk oldalán a játékba. Õk bizo-
nyultak erõsebbnek. Ezt a mutatványt
többször újrajátszották a közönség nagy
derültségére.
A polgármester díját, egy üveg sárbogár-
di címerrel ellátott egri bort, az elsõ he-
lyezett csapat ihatta meg.

Hargitai Lajos
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Locsolás a cecei tájháznál
A cecei tájház három év óta helyszíne a
hagyományos húsvéti locsolásnak. A
Gerlice Néptáncegyesület teremtette
meg ennek hagyományát Iker Józsefné
vezetésével. Ilyenkor mind, az egész
együttes, még a gyerekek anyukái is beöl-
töznek a Dél-Mezõföld jellegzetes népvi-
seletébe.

A sok színes ruha, mint száz virág, úgy
tarkállott az udvar zöld gyepén. A tájház
zöld füvében kisszékeken ültek körben a
kicsik. A fiúkat várva szép népdalokat
énekeltek. Egy másik csoport asztaloknál
hímes tojásokat festett. A kapu melletti
asztalra süteményeket, frissítõ italokat
tettek ki, ezzel várták a locsolókat. A
nagylányok és asszonyok külön csoport-
ban, összekarolva álltak fél karéjban.
Mögöttük az öreg körtefa hófehér virág-
özönben pompázott, mint egy meny-
asszony. A falu népe a tájház léckerítésé-
re támaszkodva leskelõdött be.
Aztán lovas kocsin megérkeztek a fiatal
fiúk. Leugráltak a kocsiról, és énekszóval
köszöntek be az udvarra. Minden kisle-
gény szép locsolóverset mondott. Mint
megtudtam, az elõzõ napokban versenyt
rendeztek, ahol a szülõktõl, nagyszülõk-
tõl összegyûjtött locsolóverseket mond-
ták el a gyerekek. A legszebb verseket
hallhattuk itt, a tájház udvarán. A legény-

kék minden lányt illedelmesen megön-
töztek rózsavízzel.
A nagylegényekre még várni kellett, mert
azok elõbb több helyen is megfordultak,
mire megérkeztek a tájházhoz. Nem ér-
keztek üres kézzel. Mindenkinek a kezé-
ben nagy vödör víz lotyogott, és jó pár
üveg szódavíz. Elõször õk is illedelmesen
kezdték, szép versekkel, rózsavízzel, az-
tán nagy hirtelen elõkerültek a vödrök és
a szódásüvegek. A vizet a lányok közé
lottyantották, akik visítva menekültek. A
legények utánuk futottak, és fröccsent a
szódavíz. Ez addig tartott, míg szegény lá-
nyok bõrig nem áztak. Ám egyszer csak
megfordultak, elõkapták a jó elõre elrej-
tett szódásüvegeket õk is, és bizony, a le-
gényeknek a gatyája is elázott. Ezután
minden legény kalapját megrakták hímes
tojással, megkínálták õket borral, és egy
kis húsvéti táncra is sor került.

Hargitai Lajos
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Erre is járnak az új Stadler-vonatok
Pénteken menetrend szerint 15 óra 28
perckor futott be a Budapestrõl érkezõ
személyvonat Sárbogárd vasútállomás-
ára. Azért lett ez különleges esemény,
mert nem az ütött-kopott, öreg moz-
donnyal és az összefirkált, lehangolóan
ronda, régi kocsikkal érkezett a vonat,
hanem a MÁV által vásárolt, svájci
gyártmányú, vadonatúj, Stadler „Flirt”
névre hallgató, szupermodern szerelvé-
nyeivel. Azért írom ezt többes számban,
mert két összekapcsolt szerelvény hozta
az utasokat. Ennek oka, hogy ezek igazá-

ból meghatározott utaslétszám szállítására alkalmas elõvárosi
vonatok. Hozzá újabb vagonok nem kapcsolhatók, azaz csak
komplett szerelvények összekapcsolásával bõvíthetõ a szállítási
kapacitás. Éppen az összekapcsolhatóság miatt késett e jármû-
vek üzembe helyezése, mert kisebb hibát tapasztalt a próbaút
során a közlekedési hatóság, ezért a mérést meg kellett ismétel-
ni. Ezt követõen azonban kiállították az üzembe helyezési en-
gedélyt.
A négy kocsiból álló vonat 211 ülõhellyel és 164 állóhellyel ren-
delkezik. Ezek a szerelvények 160 km/óra sebességre képesek,
aminek az elérése a nagyon rossz magyar vágányokon egyelõre
még csak álom, mert ehhez a vasúti pályát át kellene építeni. A
gyár a megállapodás szerint 2008 márciusáig harminc motorvo-
natot szállít a MÁV-nak. Az elsõ szerelvény pénteken 9 óra 50
perckor futott ki a Budapest—Déli pályaudvarról. Elõször Du-
naújvárosba, majd onnan vissza, utána Sárbogárdra és vissza-
szállította az utasokat.

A szkeptikusok azt mondják, hogy ezek a luxusvonatok nem
igazán valók a jelenlegi magyar viszonyokra; nemcsak a pálya
alkalmatlansága miatt, hanem azért is, mert a rongáló kedvû
utasok pillanatok alatt hatalmas károkat tehetnek a gyönyörû
szerelvényekben.
A MÁV szakemberei remélik, hogy ezek a gyönyörû vonatok
sokáig szépek is maradnak. A vonat videós figyelõrendszerének
köszönhetõen, és talán az utasok is, jobban vigyáznak rá.
Persze, kettõn áll a vásár. Ha az esetleges rongálást, meghibáso-
dást a MÁV nem javítja ki idõben, ha nem tartja tisztán a szerel-
vényeket, ne csodálkozzanak azon, hogy pillanatok alatt balká-
ni állapotok uralkodnak el ezeken a vonatokon is.
A vonat Sárbogárdra érkezésére kisereglett a peronra minden-
ki. Kijött a város polgármestere is az új vonatot látni. A forgalmi
szolgálattevõ rögtön lefényképezte mobiltelefonjával a nagy
eseményt. Aztán csendesen kinyíltak az ajtók, és az utasok mind
leszálltak, hiszen ez volt a vonat végállomása.
Leszállt a személyzet is, köztük Herczeg Miklós vonatvezetõ,
aki a jövõben ezt a szerelvényt több társával felváltva viszi majd
a két végállomás között. Érthetõ büszkeséggel invitáltak a piló-
tafülkébe, mert ennek a vezetõállása már inkább egy pilótafül-
kéhez hasonlatos.
Végigjártuk az egész légkondicionált, egyterû szerelvényt.
Jobbról-balról páros plüsshuzatú ülések sorakoztak. Az ajtók
gombnyomásra nyílnak. A középsõ ajtónál összecsukható rok-
kantkocsifelhajtó-rámpa könnyíti a mozgássérültek utazását.
Szokatlan volt a nagy tér, a kényelmes tágasság.
Bízzunk benne, hogy sokáig szolgálják az utazóközönséget ezek
a valóban szép vonatok!

Hargitai Lajos

Felborult egy kisteherautó
a 63-as fõúton

Kanyarodó kisteherautóba rohant egy személygépkocsi pénte-
ken délben a 63-as fõúton. Kõfejû László százados, a sárbogárdi
tûzoltóság szolgálatparancsnoka elmondta: a 46-os kilométer-
nél, Cece határában egy Sárbogárd felõl érkezõ Renault Clio
elõzni kezdett, és belerohant az elõtte balra nagy ívben kanya-
rodó Mercedes kisteherautóba. A Mercedes az út menti árok-
ban fejtetõre borult, és folyni kezdett belõle a gázolaj. A Re-
nault utasát, valamint a Mercedes sofõrjét és utasát a mentõk
kórházába szállították.

/H/
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Ausztráliai utazás
3. rész

Port Campbellnél búcsút intettünk
az óceánnak, és a Grampians neve-
zetû hegyvidék felé vettük az
irányt, ami egyben természetvédel-
mi terület is — védett területekben
ugyanis dúskál ez a földrész.
Kihalt vulkánok tucatjai mellett
mentünk el, amiket már annyira
benõtt a fû és a növényzet, hogy in-
kább domboknak néznek ki, mint-
sem vulkánoknak.
Több településen keresztül vitt az
utunk. Figyelemreméltó, hogy még a legkisebb falunak is van
ingyenes, nyilvános úszómedencéje, vécéje, közösségi háza, is-
kolája, óvodája, tûzoltósága, rendõrsége, benzinkútja, postája,
könyvtára és információs központja — minden, ami kell. Az ut-
cák szélesek, és a települések szívében western jellegû épületek
állnak. Reggel 8 óra körül megtelnek a kávézók és teraszok,
ahol az emberek egy újság mellett kényelmesen elfogyasztják a
teájukat, feketéjüket, és úgy indulnak munkába. A gyerekek-
nek 9 órakor kezdõdik az iskola, így õk is ráérnek fölkelni. 17
óra után viszont kihalnak még a nagyobb városok is.
Phil a legszebb kilátást nyújtó helyekre kalauzolt minket. Kitik-
kadtunk a gyaloglásban, de megérte. Hihetetlen magasságok-
ból szemléltük a természet rendkívüli formáló erejét, az ele-
fántbõrhöz hasonlító, fölgyûrt sziklákat, a köztük csillogó tavat.
Egy 150 m-es magasságból aláhulló vízesés alatt ugráltunk a
sziklákon, és egy sárkányfejszerû szikla, A halál állkapcsa köze-
lében bámultunk az alattunk tátongó mélységbe, a távoli hori-
zontot csipkézõ hegyvonulatra. Sok helyet lezártak a közel-
múltbeli erdõtüzek miatt. Mivel a csonka fák nem állják útját a
szélnek, ezért egyes sziklákra veszélyes lenne kiállni. Láttunk itt
egy érdekes növényt is, amit fûfának hívnak, a buzogányát pedig
fûfavirágnak. Kenguruknak még itt sem leltük nyomát, de talál-
koztunk egy emuval és három kicsinyével.
Halls Gap egyik diákszállójában töltöttük az éjszakát. A tulaj-
donosok egy kis veteményessel, szõlõlugassal és tyúkóllal tették
otthonossá a helyet; ez utóbbira nagy betûkkel kiírták: Csirke
Hilton. A recepciós buzdítására elindultunk a fényképezõgé-
pünkkel kengurut „vadászni”. Nagy nehezen akadtunk rá kész-
séges, ám távolságtartó modellünkre, akit a legelsõ beszámoló-
ban már láthattak. Diadalittasan tértünk vissza a szállóba, ahol
Phil közölte velünk, hogy a sportpályán vagy tizenkét kenguru
legelészik. Még be sem fejezte a mondatot, uzsgyi, már meg is
indultam. Valóban, ahogy alkonyodott, egyre több kenguru
merészkedett elõ vacsorázni, és egészen közel engedtek ma-
gukhoz bennünket. Madarat (ez esetben stílusosabb talán ken-
gurut írni) lehetett volna velem fogatni örömömben. Órákig el
tudtam volna nézegetni õket, de Philnek is korgott már a gyom-
ra. Mire besötétedett, a kenguruk ellepték az összes parkot és
kertet, mindenhonnan a pattogásukat és a rágcsálásukat lehe-
tett hallani, amit csak a kakaduk rikácsolása múlt felül. És még
egyesek a varjakra panaszkodnak itthon!
Vidéki körutunk utolsó állomása Ballarat volt, ami a kaland, il-
letve új élet után vágyó aranyásók sátortáborából nõtte ki ma-
gát várossá. Sovereign Hill, a település magja, ma egy élõ skan-
zen, ahol az egykori épületek falai között életre kel a múlt. Ko-
rabeli ruhákba öltözött színészek sétálnak a járdán, rögtönöz-
nek utcai jeleneteket, kínálnak kézi készítésû portékákat a leg-
különfélébb üzletekben. Olykor katonák masíroznak végig a
bámészkodók között, vagy postakocsi veri föl a port. De lehet
ott aranyat is mosni, lemenni a mûködõ bányába, valamint meg-
csodálni a frissen öntött aranyrudat (biztonsági emberektõl kö-
rülvéve). Elidõztünk volna itt is, de Ballarat után hosszú út várt
még ránk vissza, Melbourne-ig.

Miután megérkeztünk, egy felejthetetlen éjszakai sétára indul-
tunk Eric társaságában, elemlámpával felszerelkezve, hogy fel-
kutassuk a környékbeli parkok lombjai közt élõ oposszumokat.
Ezek a kedves kis állatok sötétedéskor kezdenek el mozgolód-
ni. Van, hogy a villanyvezetékeken egyensúlyoznak végig egyik
fától a másikig. Többfélét is láttunk belõlük, de csak kettõt sike-
rült lencsevégre kapni, mert nagyon fürgék és félénkek. A túra
közben persze fölelevenítettünk néhány „rémtörténetet”, amik
velünk estek meg, és jókat nevettünk. Nem is vettük észre, hogy
elrepült az idõ. Pedig másnap korán keltünk, mert Sarah-val, az
elsõ ausztrál Gap-es diákkal találkoztunk, aki a hétvégén egy
strandra, majd Melbourne központjába vitt minket.
Melbourne — mint már említettem korábban — igen terebé-
lyes város. (Ma Ausztrália fõvárosa is lehetne, de Sydney is pá-
lyázott erre a címre. A dilemmát végül Canberra megalapításá-
val oldották meg.) Méreteit valószínûleg annak köszönheti,
hogy kevés a „lakótelep”, az emberek inkább kertes házakban
élnek. Még ha kicsik is a kertek, a több mint 3 millió ember sok
helyet foglal el így. Azon kívül szélesek az utcák is. A városré-
szeket vonathálózat köti össze, ami néhány megálló erejéig
megy csak a föld alá a központban.
Maga a központ nem nagy, körülbelül egy mérföld az átmérõje,
és felhõkarcolóival kiemelkedik az amúgy lapos városból. Az
angolszász (angol, amerikai, ír, skót) bevándorlókon kívül ki-
emelkedõ számban laknak itt ázsiaiak és zsidók, akik zártabb
közösségekben élnek. Ericéktõl azt is megtudtuk, hogy az ál-
lamnak volt egy rendelkezése korábban, amivel rendesen meg-
szûrte a bevándorlókat. Csak azok jöhettek az országba, akik-
nek sok pénzük volt, vagy Ausztrália számára hasznosítható
szakértelmük. Ennek ellenére azért mégis kerültek olyan bûnö-
zõk ide, akik külön maffianegyedbe tömörültek.
Lakói súlyát tekintve Ausztrália a második legkövérebb ország
Amerika után. Hogy miért, az a következõ részbõl kiderül.
Folytatása következik.

Hargitai Kiss Virág
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Mesemondóverseny Cecén
2007. április 4-én a cecei Illyés Gyula Általános Iskolában im-
már 4. alkalommal került megrendezésre a hagyományosnak
mondható mesemondóverseny.
A versenyre a résztvevõk 3-5 perces magyar népmesével, vagy
mûmesével készülhettek. A megmérettetésen 13 iskola 61 diák-
ja vett részt. A vetélkedõ elõtt a házigazda Illyés Gyula Általá-
nos Iskola drámacsoportja és diákjai rövid mûsorral kedvesked-
tek a megjelenteknek, valamint Meister Gábor, 2. b osztályos
tanuló egy szép dallal oldotta a versenyzõk izgalmát.
A mesék meghallgatása után három kategóriában hirdetett
eredményt a zsûri.

1-2. osztályosok
1. Kajári Rebeka 2. osztályos tanuló, a Seregélyesi Általános Is-
kolából, és Horog Krisztián 1. osztályos tanuló, a sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskolából;
2. Bérdi Erika 2. osztályos, a Szent István Általános Iskola
sárkeresztúri tagiskolájából;
3. Fésü Fanni 1. osztályos tanuló, a cecei Illyés Gyula Általános
Iskolából.
Különdíjat kapott: Huszár Boróka 1. osztályos tanuló, a sárbo-
gárdi Mészöly Géza Általános Iskolából.

3-4. osztályosok
1. Karnis Evelin 4. osztályos tanuló, Mészöly Géza Általános Is-
kola, Sárbogárd;
2. Budai Lili 4. osztályos tanuló, nagydorogi Széchényi Sándor
Általános Iskola;
3. Makkos Anna Nagylókról, és Révész Csaba, a sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskolából.

Különdíjat kapott: Varga Viktória nagylóki tanuló és Rapolder
Richárd, a Sárszentmiklósi Általános Iskolából.

5-6. osztályosok
1. Szalai Viktória 6. osztályos tanuló, az abai Aba Sámuel iskola
tanulója;
2. Killer Richárd, Mészöly Géza Általános Iskola, Sárbogárd;
3. Bali Péter, a cecei Illyés Gyula Általános Iskola 5. osztályos
tanulója.
Ebben a korcsoportban Gangel Gréta, a nagydorogi Széchényi
Sándor Általános Iskola tanulója nyerte el a zsûri különdíját.
Mind a nyerteseknek, mind a versenyzõknek gratulálunk, és to-
vábbi sikereket kívánunk.

Ráczné Pincési Julianna igazgató, Péter Istvánné ig. helyettes

Látogatás Nagykátán

Az elmúlt héten, április 4-én, Nagykátán járt Sárkeresz-
túrról egy kis küldöttség. A két helység kapcsolata a sár-

keresztúri születésû, és Nagykáta mellett 1848-ban hõsi halált
halt honvéd fõhadnagy, Farkas Miklós nevéhez fûzõdik. Há-
rom éve a sárkeresztúri képviselõ-testület és a Nagykátai Ha-
gyományõrzõ Egyesület egy díjat alapított, amit azok az embe-
rek vagy közösségek kapnak, akik a legtöbbet teszik a ’48-as ese-
mények és Farkas Miklós emlékének megõrzéséért. Ebben az
évben Bódás Jánosné két évtizedes munkálkodását jutalmazták
az alapítók Sárkeresztúr részérõl. A díjat a nagykátai ünnepség-
sorozat részeként adtuk át, méltatva a díjazottak érdemeit.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ

LOCSOLKODÁS
Sárkeresztúron

Sárkeresztúron 2006 novemberében alakult meg a lovas klub
„Vihar” Közhasznú Lovas Egyesület néven, mely az idei húsvé-
ton tartotta elsõ rendezvényét, a locsolóbált. A rendezvényre
hivatalos volt a sárkeresztúri fogathajtóversenyek szereplõgár-
dája, a támogatók, Sárkeresztúr község képviselõ-testülete,
polgármestere, és minden mulatni vágyó. A talpalávalót Roz-
gonyi Tiborék szolgáltatták, így a táncolni vágyók nem unatkoz-
tak. A tombolasorsoláson igazán értékes nyereményeket sor-
soltunk ki, köztük több lovas kelléket is. Éjfél után a férfiak stí-
lusosan kölnivel locsolták meg a hölgyeket, néhányan még lo-
csolóverset is mondtak hozzá. A hajnalig tartó nótázás után
mindenki kellemes érzésekkel tért haza.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ
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HÍREK AZ ÁGOTAI ISKOLÁBÓL
A magyar kultúra napja tiszteletére irodalmi és rajzpályázatot
hirdettünk. Hetven tanuló adott be pályamûvet. A legszínvona-
lasabb alkotásokat ünnepélyes keretek között díjazta a zsûri.
Az eredményhirdetésre eljöttek a szülõk, hozzátartozók is. Va-
lamennyi díjazott tanuló oklevelet és jutalmat kapott. A pálya-
mûvekbõl kiállítást készítettünk, mely három napig folyamato-
san látogatható volt.

Díjazottak
— Irodalmi pályázat: 1. Szekeres Mercédesz 7. o.; 2. Vincellér
Stefánia 6. o.; 3. Németh Viktória 7. o.
— Rajzpályázat: 1. Virág Ferenc 6. o.; Kovács Vivien 2. o.
Farsangi karneválunkról az újság már tudósított, amit kiegészí-
tenénk azzal, hogy valamennyi jelmezes külön jutalmat kapott.
A rendezvény bevétele 66.000 forint, ami az iskola diákönkor-
mányzatának kasszájába került (kirándulás támogatása).
Február hónapban szülõk, tanulók, pedagógusok közösen ki-
rándultunk Mohácsra, a busójárásra. Megcsodálhattuk a fan-
tasztikus álarcos busókat, a kirakodóvásárt, a sokác táncosokat.
Március tizenötödikén a községi önkormányzattal együtt került
megrendezésre az ünnepség. A fáklyás felvonulás után az iskola
udvarán Baranyák István polgármester mondott beszédet,
majd a civil szervezetek és intézmények koszorúztak az emlék-
mûnél.
A megyei népdaléneklési versenyen hangszerkíséretes kategó-
riában a Százszorszép citeraegyüttes ezüst-, Németh Cintia szó-

lóének kategóriában aranyminõsítést kapott. A Bokréta cso-
port aranyminõsítéssel jogot szerzett az országos népdalének-
lési versenyen való részvételre. A Szekeres Mercédesz, Nagy
Petra, Németh Cintia trió a Néprajzi Múzeumban 18 produkci-
óból országos ezüstminõsítést ért el.
Az országos népzenei minõsítõn, Besnyõn, a Százszorszép
citeraegyüttes ezüstdiplomát kapott. Tagok: Kovács Mónika,
Németh Cintia, Németh Edina, Nagy Petra, Németh Viktória,
Szekeres Mercédesz. Felkészítõ tanáruk: Szecsõdi Rita.
A Fejér Megyei Honismereti Egyesület által kiírt pályázatokon
három csapatunk vett részt a háromfordulós versenyen. Vala-
mennyi csapat (4. és 7. osztály) dicséretesen szerepelt.
A 7. és a 8. osztályosok a víz világnapján a Környezetvédelmi
Fõfelügyelõséget látogatták meg, ott megtekintették annak la-
boratóriumát, és megismerkedtek a felügyelõség szerkezeti
felépítésével.
A Seregélyesi Általános Iskola farsangi maszk pályázatán 12 ta-
nulónk, illetve Molnár Veronika, Nagyné Komjáti Ilona tanár-
nõk kétnapos erdei iskolai részvételt nyertek.
A Sárvíz Iskolaszövetség abai rajzversenyén oklevelet kapott
Bóka Ferenc és Szekeres Mercédesz (bronz), Sebestyén Zsa-
nett és Balogh Ádám (ezüst), Roszkopf Anita, Vincellér Stefá-
nia, Barabás Máté és Nagy Renáta (arany). Felkészítõ tanárok:
Nagyné Komjáti Ilona és Józsa Gáspár.

Gerse Ferenc és Józsa Gáspár

Napraforgó-
gyomirtót loptak

Mezõszilasról
Betörés történt szerdára virradóra Me-
zõszilason a szárítóüzemben. Az ismeret-
len tettes kettes fokozatú gyomirtó szere-
ket vitt el. A sárbogárdi rendõrök a lakos-
ság segítségét kérik.
A mezõszilasi Zrínyi utcai szárítóüzem-
bõl reggel érkezett a bejelentés a betörés-
rõl. Az eddigi megállapítások szerint az
ismeretlen tettes valamikor szerdára vir-
radó éjjel, 2.00-3.00 óra között járt az
üzemben. A betörés során összesen 196
liter, napraforgók védelmében használa-
tos gyomirtót vitt el. Két doboz, egyen-
ként 6x3 literes flakont tartalmazó Gol
Duplo (összesen 36 liter), és húszliteres
kannákban tárolt Proponit E (160 liter)
tûnt el.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyo-
mozói kérik: aki információval rendelke-
zik a betöréssel kapcsolatban, vagy az el-
követõ személyére vonatkozóan van ér-
demi információja, tegyen bejelentést a
06 (25) 460 046-os telefonszámon, vagy a
107-es, 112-es segélyhívó számok bárme-
lyikén. Ugyancsak várják azok bejelenté-
sét is, akiknek megvételre kínáltak föl
ilyen márkajelû vegyszereket, vagy tudo-
másuk van arról, hogy valaki a környeze-
tükben ilyet vásárolt.

FMRFK sajtószolgálata

Könyvajánló
A RENDÍTHETETLEN ÓLOMKATONA

Írta: Hans Christian Andersen
A rendíthetetlen ólomkatona megható
története mindenki szívét meg fogja érin-
teni, aki valaha is reménytelenül szeretett
valakit…
Ezt a megrendítõen szép mesét gyerekek-
nek és felnõtteknek egyaránt ajánlom,
mely egyike a világszerte ismert dán mese-
író, Andersen szeretetreméltó és legked-
veltebb történeteinek.
A mese hõse az emberi tulajdonságokkal
felruházott „kis” féllábú ólomkatona, aki
egy gyerekszobában töltötte egész életét a
többi játék között. Napjai magányosan tel-
tek. Azonban volt valami, ami minden reg-
gel mosolyt varázsolt az arcára, és megtöl-
tötte tiszta melegséggel a szívét: egy tán-
cosnõ. A „kis” ólomkatona számára ez a
papírhölgyecske jelentette az életet. Egy-
szer aztán kitették az ablakpárkányra, és
kirepült az ablakon. Ekkor kezdõdött csak
igazán kalandokkal teli útja, de végül haza-
talált. Ám amikor visszatérhetett volna az
õ táncosnõjéhez, érthetetlen módon beha-
jították a kályhába. A „kis” ólomkatona el-
merült a lángok között. Majd késõbb az õ
papírhölgyecskéje is együtt égett vele.
Emiatt nem félt igazán, mivel tudta: nem
volt értelmetlen az élete. Bár érezte, hogy
el fog olvadni, nem érdekelte, mert az igazi
szerelmével, az õ táncosnõjével perzselõd-
hetett szénné a hamuban.
Ez a szívhez szóló, szomorú történet magá-
val ragadott. Részese lehettem a „kis”
ólomkatona példamutató értékû jellemé-
nek, amelynek embersége, tisztasága,

szépsége sajnos már csak a képzeletben lé-
tezik. Csodálatos módon állt ki érvei mel-
lett bármilyen áron, akár az utolsó pilla-
natban is, a szomorú következmények el-
lenére. Tanúja voltam egy reménytelen
szerelemnek, amely — noha szomorúan
végzõdött — talán a túlvilágon beteljese-
dett. Együtt élhettem át a mi ólomkato-
nánkkal azokat a kalandokat, amik csak
vele történtek meg, bár nekünk, emberek-
nek ez kis dolognak számít. Ebben a meg-
indító történetben az író bámulatosan fûzi
össze a mesével a valóságot. Hiszen min-
denkinek tanulság lehet, miként tudja
egyetlen történet az önzést, a megalázott-
ságot, a gõg csúfságát, a szegénység okozta
szenvedés, és az élet sok apró örömét be-
mutatni. Mert még egy kedves kis mese is
képes a maga módján mondanivalójával
felhívni a figyelmet, hogy a nagy sietség kö-
zepette nem szabad megfeledkezni egy-
másról. Törõdjünk egymással, és figyel-
jünk oda társainkra, békében és szeretet-
ben próbáljunk élni!

Mindenkinek érdemes elolvasnia ezt a
szívmelengetõ mesét, mert hihetetlen,
azonban ez a történet igazi példát mutat
számunkra, nemcsak gyermekeknek, ha-
nem felnõtteknek is, akiknek még sikerült
elõcsalogatniuk a bennük rejtõzõ gyerme-
ket. S ha megtörtént, fájdalmasan, de meg-
áhítjuk azt az igazabb és tisztább világot,
amelyben szívünkbe zárhatjuk az emberi-
ségben a mi „kis” ólomkatonánkat.

Szekeres Mercédesz 7. o., Sárszentágota
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Kis és nagy zsiványaink
A mindennapi életünkben sokszor kerü-
lünk olyan helyzetbe, amikor valamilyen
módon, valamilyen módszerrel vigyáz-
nunk kell értékeinkre.
Ha például tömegközlekedési jármûvön
utazunk (zsúfolt busz, vonat, metró, villa-
mos), akkor a ruházatunk külsõ zsebében
nem szabad hagyni értéket, mert bizony,
a zsebtolvajok éppen ilyen környezetben
„dolgoznak”.
Szintén az utazáshoz kapcsolódik, hogy
pályaudvarokon sohase hagyjuk õrizetle-
nül csomagjainkat; valaki vigyázzon
azokra, amíg elmegyünk jegyet vásárolni,
vagy a büfébe, esetleg csak egy újságot
venni.
Ma már készpénzforgalmunkat különbö-
zõ bankkártyákról intézzük.
E kis kártya tökéletes biztonságot ad, hi-
szen az azonosító kódot rajtunk kívül más
nem tudja.
A baj ott kezdõdhet, ha a biztonság ked-
véért egy kis cetlire felírjuk, és a kártya
tokjában tartjuk a kódot.
Ne tegyünk így, hanem ha nem tudjuk
megtanulni azt a négyjegyû számot, ak-
kor ne ott tartsuk leírt formában, ahol a
kártyánk is van. Például ne a levéltárcánk
egy másik rekeszében.
Strandon is vannak szabályok, amelyek
betartásával megóvhatjuk értékeinket.
Tudnunk kell, hogy ott kifigyeléses mód-
szerrel dolgoznak a tolvajok: azt figyelik,
hogy kik, hány fõs csoportban érkeznek a
vízpartra, milyen csomagokat pakolnak
le. Ha társaságunk valamennyi tagja egy-
szerre fut a hûsítõ habokba, bizony, a par-
ton õrizetlenül hagyott értékeinket bár-
mikor, bárki elviheti. Jobb tehát, ha vala-
ki mindig a parton marad, és felváltva
megyünk a vízbe.

Házunkra, lakásunkra érdemes biztosí-
tást kötni, hiszen oly váratlanul érheti azt
valamilyen nagy kár, hogy helyrehozata-
lához szükséges a biztosító anyagi segít-
sége. S ha már a lakásunkról esett szó, az
is nagyon fontos, hogy megfelelõen tud-
juk azt zárni.
Kertes házaknál jó szolgálatot tehet egy
kutya, amely éberen figyel minden moz-
gásra, és még éjszaka is képes nekünk je-
lezni, ha valaki rossz szándékkal ólálko-
dik a kertben, gazdasági épületünknél.
Idegeneket sohase engedjünk be a házba,
lakásba! Ma már bárki készíteni tud kü-
lönbözõ igazolványokat, amiket futólag
felmutat nekünk, hogy õ milyen hivatalos
ügyben keres bennünket. E „látogatá-
sok” általában két céllal történnek. Az el-
sõ az, amikor különbözõ szívességeket
kérve — például egy pohár vizet — elte-
relik a házigazda figyelmét, s közben igen
nagy értékeket emelnek el tõlünk. Az is
elõfordulhat, hogy ezek a látogatások
csupán terepszemlék, s az így begyûjtött
információk alapján késõbb törnek be
házunkba.
Manapság a tolvajok, bûnözõk nem válo-
gatnak, hogy milyen értékeinket lopják
el, hiszen orgazdákon keresztül mindent
pénzzé tehetnek. De a tolvajok mégis
csak jobban szeretik a készpénzünk eltu-
lajdonítását, hiszen azzal nekik már nincs
semmi tennivalójuk, nyugodtan elkölthe-
tik. Ezért lehetõleg ne hordjunk magunk-
nál nagyobb összeget, s ha erre mégis sor
kerül, a lehetõ legrövidebb ideig marad-
jon nálunk: tegyük a bankba, vásároljuk
el, de napokig ne legyen nálunk.
Az is hiba, ha fûnek-fának beszélünk ar-
ról, hogy most nagyobb összeghez jutot-
tunk: például eladtuk a házunkat, autón-

kat, vagy kivettük a bankból megtakarí-
tott pénzünket. Az ilyen szószátyárko-
dásnak néha illetéktelen fül is hallója le-
het, s nem biztos, hogy az a pénz, amelyik
a miénk, sokáig az is marad.
Kétségtelen, hogy olyan világban élünk,
amikor ezernyi dologra kell ügyelnünk,
hogy értékeink ne kerülhessenek lopás-
sal, csalással illetéktelenek tulajdonába.
E viselkedésmódra, óvatosságra már kis-
koruktól kezdve tanítsuk a gyermekein-
ket is, hogyan vigyázzanak zsebpénzükre,
ruhájukra, mobiltelefonjukra.
Tulajdonképpen bennünket is megtaní-
tottak minderre a szüleink. Már-már éle-
tünk ösztönös része ez, hogy mindaz,
amit a magunkénak tudhatunk, arra vi-
gyáznunk kell, óvni, védeni mindenkitõl,
aki azt el akarja tõlünk szerezni.
De ha mindez ennyire evidens dolog szá-
munkra, akkor feltehetjük a kérdések
kérdését: miért nem tudtunk, és rendre
nem tudunk vigyázni nagyobb példádul
nemzeti értékeinkre? Miért bízzuk pél-
dául az országunkat olyan emberekre,
akiknek jószerivel még egy golyóstollat
sem adnánk kölcsön? Miért bíztuk a
munkahelyeinket, az egészségünket,
gyermekeink tanítását, fizetésünk érték-
megõrzését azokra, akik a „reform” szó
jegyében mindenünkbõl kiforgatnak?
A sarki rabló is elszedi összes értékünket,
de õ legalább nem magyarázza meg, hogy
kifosztásunkat tulajdonképpen a mi ér-
dekünkben hajtja végre, míg a kifosztá-
sunk mélységében nem ismer sem határt,
sem irgalmat.
Az állam a „törvényei nevében” elveszi
pénzünket, megadóztatja mindenünket.
Kapzsisága határtalan, s ha már minde-
nünkbõl kiforgatott, elveszi erkölcsi ér-
tékrendünket, mint ahogyan megbecste-
lenítette és elvette nemzeti ünnepeinket
is. S ha nem vigyázunk, ez a kormány em-
berrablást is elkövet, hiszen Ázsiából pó-
tol majd bennünket, illetve meg nem szü-
lethetõ utódainkat. Pironkodhatunk,
hogy kikre bíztuk legnagyobb kincsünket,
hazánkat!
De nincs ez másképp sok városunkban,
falvainkban sem. Olyan emberek lettek
közéleti szereplõk sok helyen, akiket jó-
szerivel be sem mernénk engedni a há-
zunkba, mert némi magyarázkodás után
még a bútorainkat is kipakolnák. Tolva-
jokra bíztuk szûkebb és tágabb értelembe
vett hazánkat? Valóban nem volnánk al-
kalmasak megvédeni értékeinket a tol-
vajlásoktól? S ha igen, hát meddig hagy-
juk, hogy naponta meglopjanak bennün-
ket kis és nagy zsiványaink?

Borbély József

Szemtanúkat keresnek
Székesfehérváron pénteken délelõtt két
férfi kirabolt egy nõt a Csapó utcában, a
húsáruházzal szemközti parkolóban.
Két, kb. 20-30 éves, kb. 185-190 cm ma-
gas, vékony testalkatú személy szállt ki
egy sötét színû gépkocsiból, majd a par-
kolóban rátámadtak egy 29 éves székes-
fehérvári hölgyre és 49 éves édesanyjá-
ra. Az egyik sötét sapkát és sötét bõr-
dzsekit viselt. Az egyik elkövetõ a sér-
tett édesanyját a földre lökte, míg a má-
sik a sértett kezébõl próbálta meg kitép-
ni a vászontáskáját. A sértett a kezében
tartott táskát erõsen szorította, azt az
elkövetõ folyamatosan rángatta, de mi-
vel nem sikerült megszereznie, a társa a

segítségére sietett, és a sértettet a földre
taszította, melynek következtében az
elengedte a táskát. A két ismeretlen el-
követõ ezután az így megszerzett táská-
val együtt a gépkocsiba beszállt és a
lakótelep irányába elhajtott. Cselekmé-
nyük során eltulajdonították a sértett
személyes és egyéb iratait, készpénzét.

A Székesfehérvári Rendõrkapitányság kéri
azok segítségét, akik a történtek szemtanúi
voltak; jelentkezzenek a rendõrség 107-es
segélykérõ számán, vagy személyesen a
legközelebbi rendõrõrsön vagy rendõrka-
pitányságon. Segítségüket köszönjük!

R. Szabó Ágnes, FMRFK-szóvivõ
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2007. április 13-án (pénteken), 9.00 órakor ülést tart, melyre
meghívom.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, 7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2.
1. Beszámoló a városi bölcsõde tevékenységérõl, a személyi
és tárgyi feltételeirõl.
2. A város egészségügyi alapellátásáról szóló beszámoló, a
következõ évekre való felkészülés.
3. Tájékoztató a központi orvosi ügyelet mûködésérõl.
4. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2006. évi
költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet
elfogadása.
5. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló 6/2007.
(II. 14.) Ktr. számú rendelet módosítása.
6. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési sza-
bályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) Ktr. számú rendelet
módosítása.
7. Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és Kippkopp
Óvoda átszervezése.
8. Az ÁMK Könyvtár és Klub átszervezése.
9. Az ÁMK — Sárbogárd, Köztársaság u. 171-173. alapító
okiratának módosítása.
10. Intézményfenntartó társulás óvodára.
11. Intézményi konyhák kiszervezésének lehetõsége.
12. Tanítási idõkeret csökkentésének engedélyezése.
13. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat programjának
elfogadása.
14. Az épített környezet átalakításáról és az építészeti örök-
ség helyi védelmérõl szóló 23/2000. (IX. 20.) Ktr. számú ren-
delet módosítása.
15. Utak, járdák üzemeltetése, fenntartása.
16. A 2007. évi útfelújításról döntés.
17. A Sárrét-Víz Kht. 2007. évi felújítási keretre tett javasla-
ta.
18. Vételi szándék a 23 55/2 hrsz-ú ingatlanra.
19. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlan térítés nélkü-
li önkormányzati tulajdonba igénylése.
20. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ helyi önkor-
mányzatok támogatása, igénylése.
21. Városi honlap készítése.
22. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az álta-
lános tartalék alakulásáról. Jelentés a lejárt határidejû hatá-
rozatok végrehajtásáról.
24. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl
intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.
25. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Az „Év rendõre” kitüntetés 2007. évi adományozása.
2. Az „Év tûzoltója” kitüntetés 2007. évi adományozása.
3. Bírósági ülnökök megválasztása.
4. Fellebbezések.
5. Bejelentések.

Juhász János polgármester

Ajánlati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
telekértékesítésre ajánlati felhívást tesz közzé a városban ta-
lálható 3 db építési telekre, magánerõs lakásépítés céljából.
Sárhatvan, József A. u. 2978 m2 600 Ft/m2

Sárbogárd, Munkácsy u. 1448 m2 800 Ft/m2

Sárbogárd, Árpád u. 1757m2 1.000 Ft/m2

Egy személy csak egy ingatlanra nyújthat be pályázatot.
A vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2007. április
21-én, délelõtt 10.00 óra, Sárbogárd polgármesteri hivatala,
emelet 9. iroda.
A vételi ajánlatot 2007. április 21-éig kell benyújtani zárt bo-
rítékban Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-
testülete pénzügyi, városgazdálkodási és városfejlesztési bi-
zottságának elnökének címezve. A borítékon jól láthatóan
legyen feltüntetve: „Vételi ajánlat építési telekre. Csak bi-
zottság által bontható fel.”
Az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat a pénzügyi, vá-
rosgazdálkodási és városfejlesztési bizottság 2.000.000 Ft-ig,
2.000.000 Ft felett a pénzügyi, városgazdálkodási és városfej-
lesztési bizottság javaslatára a képviselõ-testület bírálja el.
Az ingatlanokról bõvebb felvilágosítást a polgármesteri hi-
vatalban Fehér Mihálynénál lehet kérni a 06 (25) 520
260/48-as melléken.

Polgármesteri hivatal

VÁLTOZÁS!
Gégészeti szakrendelés minden héten szerdán, 9—13 óráig a
Kossuth Zsuzsa Rendelõintézetben, Sárbogárdon. Telefon:
06 (25) 460 163.

Ebzárlat és
legeltetési tilalom

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Fejér Megyei Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság hatósági fõállatorvosa a
2007. április 10-e és 2007. április 30-a közötti idõszakban Sár-
bogárdon ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák
csalétekbe helyezett vírustörzzsel való, szájon át történõ
vakcinázás végett.
Az ebzárlat tartama alatt:
— a tartási helyén a kutyát és macskát megkötve, illetve be-
zárva kell tartani (zárt udvarban ezt mellõzni lehet), ha szök-
hetnek;
— a kutyát a tartási helyérõl csak pórázon, szájkosárral sza-
bad kivinni;
— a város területérõl kutyát vagy macskát csak a hatósági ál-
latorvos kedvezõ eredményû vizsgálata után és engedélyével
szabad kivinni;
— a szabadon talált kutya befogásáról, és állami kártalanítás
mellõzésével történõ leölése iránt az önkormányzat intéz-
kedni köteles.
Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ vagy háziálla-
tot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul ér-
tesítse a hatósági állatorvost, vagy a polgármesteri hivatal
hatósági osztályát. Telefon: 06 (25) 520 260, 06 (25) 520 261,
40-es mellék vagy a vadásztársaságot.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Sárbogárd—Elõszállás 3-1 (2-1)
Sárbogárd: 150 nézõ, vezette: Bocsi Lajos. Sárbogárd: Sipõcz,
Csuti I. Z., Hegedüs, Csuti II. Z., Juhász, Bognár, Szabó J. Zs.
(Lakatos), Ilyés, Huszár (Fekete), Szabó Z., Csendes. Elõ-
szállás: Dinya, Simon, Reichardt, Dunavári, Puskás, Varga
(Bori), Bach, Nagy G. (Horváth P.), Kiss, Ladányi, Horváth S.
Mintegy 50 elõszállási szurkoló biztatása közepette a vendégek
léptek fel támadólag. A 2. percben Reichardt 10 m-rõl leadott
lövése szállt kapu mellé. Az 5. percben Nagy közeli lövését
Sipõcz szögletre ütötte. A 10. percben Hegedüs kezezéséért a
játékvezetõ büntetõt ítélt. A 11-est Horváth S. értékesítette,
1-0. A gól után a hazaiak átvették a játék irányítását. A 18. perc-
ben Szabó Z. kapott jó indítást, kapásból nagy gólt lõtt, 1-1.
A 23. percben hazai szabadrúgás, Csuti II. Z. mintegy 30 m-rõl
lõtt a hálóba, 2-1. A 28. percben Huszár 25 m-es szabadrúgása
kapu mellé szállt. A 33. percben Reichardt lövését védte a hazai
kapus. A 38. percben Huszár szögletét Dinya védte. A 44. perc-
ben Csuti II. Z. szögletét a védõk felszabadították.
A II. félidõt is a vendégek kezdték jobban, az egyenlítés azon-
ban nem sikerült. A 48. percben Nagy G. szabadrúgása szállt ka-
pu fölé. Az 52. percben Varga került gólhelyzetbe, 3 m-rõl a ka-
pu fölé lõtt. Az 57. percben Csuti II. Z. szabadrúgása ment kapu
mellé. Az 58. percben Ladányi szövegelésért a kiállítás sorsára

jutott. A 61. percben Bach 10 m-rõl kapu mellé lõtt. A 69. perc-
ben Varga fejesét Sipõcz bravúrral mentette. A 75. percben
újabb Sipõcz bravúr, ezúttal Horváth P. közeli lövését védte. A
78. percben Bognár került gólhelyzetbe, 3 m-rõl kapu mellé fe-
jelt. A 81. percben Szabó Z. 16 m-es lövése szállt kapu fölé. A
90. percben Fekete mintaszerû beadását Szabó Z. kapásból lõt-
te a hálóba, 3-1, ezzel magabiztossá téve a hazai gyõzelmet.

Ifjúsági mérkõzés: Sárbogárd—Elõszállás 3-0 (3-0)
Vezette: Szabó János. Az egyre tetszetõsebben játszó fiatal csa-
patunk már az elsõ félidõben eldöntötte a három pont sorsát.
Góllövõk: Stix, Mondovics, Kovács (öngól).
Április 15-én, vasárnap, 14.30 órakor és 16.30 órakor ifjúsági és
felnõtt csapatunk Sárszentmihályon játszik bajnoki mérkõzést.
Indulás 12.30 órakor a sportpályáról.

Serdülõ mérkõzés: Sárbogárd—Káloz 6-1 (3-0)

Bravúros gyõzelem a listavezetõ ellen

Vezette: Kecser L. Góllövõk: Petõ (2), Simon P., Nagy, Budai,
Böhm.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Femol-csoport
eredményei

Káloz—Mezõfalva SE 2-2
250 nézõ, vezette: Nádori. Gólszerzõ: Sö-
rös, Balogh, illetve Szepesi, Móricz. Ifjú-
sági mérkõzés: 1-2.

Szabadbattyán—Pálhalma 0-4 (0-0)
200 nézõ, vezette: Piroska. Gólszerzõ:
Fehér, Benczik Zs., Ecsõdi, Gurdon. Ifjú-
sági mérkõzés: 0-12.

Tác-Csõsz SE—LMSK 1-1 (1-0)
200 nézõ, vezette: Kovács. Gólszerzõ:
Nagy, illetve Nyikos. Ifjúsági mérkõzés:
5-1.

Mezõszilas—Sárszentmihály
4-5 (2-3)

150 nézõ, vezette: Nagy L. Gólszerzõ:
Keresztúri (2), Kecskés, illetve Toldi (3),
Tóth, Rappai. Ifjúsági mérkõzés: 7-3.

Sárbogárd—Elõszállás 3-1 (2-1)
150 nézõ, vezette: Bocsi L. Gólszerzõ:
Szabó (2), Csuti II. Z., illetve Horváth.
Kiállítva: Ladányi (Elõszállás) Ifjúsági
mérkõzés: 3-0.

Cece—Baracs 0-0
170 nézõ, vezette: Nagy M. Ifjúsági mér-
kõzés: 3-5.

Lajoskomárom SE—Kulcs 4-1 (2-0)
100 nézõ, vezette: Babai. Gólszerzõ:
Kleiber (2), Orosz, Szabó, illetve Had-
nagy. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

Füle—Seregélyes 2-3 (0-3)
100 nézõ, vezette: Kalmár. Gólszerzõ:
Komlós, Bencsik, illetve Belovai, Ladá-
nyi, Koller. Ifjúsági mérkõzés: 2-4.

A Femol-csoport állása
1. Sárszentmihály 20 16 4 - 58-27 52
2. LMSK 20 14 3 3 40-17 45
3. Pálhalma 20 13 5 2 44-15 44
4. Seregélyes 20 10 3 7 48-38 33
5. Lajoskomárom 20 10 3 7 37-29 33
6. Káloz 20 9 6 5 39-27 33
7. Sárbogárd 20 9 5 6 45-27 32
8. Baracs 20 9 3 8 30-29 30
9. Mezõszilas 20 9 1 10 47-41 28
10. Mezõfalva 20 8 3 9 26-34 27
11. Tác-Csõsz 20 6 7 7 39-41 25
12. Füle 20 6 3 11 35-39 21
13. Kulcs 20 5 2 13 24-51 17
14. Cece 20 4 5 11 28-40 17
15. Elõszállás 20 2 2 16 27-67 8
16. Szabadbattyán 20 2 1 17 22-67 6
Szabadbattyántól 1 büntetõpont levonva.

Megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája
1. Velence 20 13 3 4 62-29 42

2. Sárosd 20 12 4 4 56-32 40

3. Kápolnásnyék 20 10 5 5 37-25 35

4. Csór 20 10 4 6 40-26 34

5. Etyek 20 10 3 7 44-33 33

6. Polgárdi 20 9 5 6 30-23 32

7. Aba-Sárvíz 20 7 9 4 30-22 30

8. Bicske 20 9 3 8 31-24 30

9. Sárszentmiklós 20 8 5 7 38-27 29

10. Iváncsa 20 8 2 10 31-33 26

11. Kisláng 20 7 5 8 28-38 26

12. Szabadegyháza 19 7 3 9 28-43 24

13. Dunafém-M. 20 5 5 10 33-58 20

14. Kisapostag 20 5 4 11 28-47 19

15. Alba-Regia 19 4 2 13 25-45 14

16. Adony 20 2 4 14 28-63 10

II. Légió 2000
Security

Vándorkupa

Helyszín:
Sárbogárd, sporttelep.

Idõpont:
2007. április 29.,

8.30 óra.

Nevezési határidõ:
2007. április 22.

Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat

Várjuk a csapatok jelentkezését!

A rendezvény ideje alatt
büfé üzemel.

Érdeklõdni lehet
Németh Attilánál

a 06 (20) 9270 985-ös
telefonszámon.
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Etyek—Sárszentmiklós 1-1 (1-0)
Etyek: 200 nézõ, vezette: dr. Konrád.
Etyek: Millner, Bartha F., Szalai, Pajko-
vics (Nagy), Tóth, Visegrádi (Bali), Bart-
ha G., Mérey, Varga, Somogyi, Bartha P.
Edzõ: Schrót L. Sárszentmiklós: Papp
Z., Papp A., Bodó, Csanaki, Palotás,
Tóth, Salga, Markovics, Salamon (Tó-
rizs), Káli (Szabó L.), Szabó Z. (Král).
Edzõ: Horváth Csaba.
Kicsit félve mentünk az etyeki oroszlán-
barlangba, ahol még csapatunk soha nem
gyõzött, sõt, a bajnokság során nagyon
kevesen vittek el onnan pontot, vagy pon-
tokat az ellenfelek.
A hazai csapat nagy lendülettel kezdte a
mérkõzést, már a mérkõzés elején jól lát-
szott, hogy számukra csak a gyõzelem az
elfogadható eredmény.
Az elsõ játékrészt az etyeki csapat irányí-
totta, nagyobb fordulatszámon pörögtek,
a 43. percben Bartha G. elfutott a bal ol-
dalon, átívelte a labdát a hosszú sarokra,
ahol az érkezõ Bartha P. a hálóba fejelt,
1-0.
Jól jött csapatunknak a szünet, rendezni
kellett a sorokat, nagy nyomás alatt vol-
tunk, úgy tûnt, hogy nem sokáig bírjuk ezt
a tempót.
A második játékrészre edzõnk átszervez-
te a csapatot, és pályára küldte Tórizs At-
tilát, akitõl már megszoktuk, hogy lendü-
letet ad játékunknak. Mintha nem is az
elsõ félidei csapat lépett volna pályára,

mert folyamatosan átvettük az irányítást,
több szép támadást vezettünk, de
kihagytuk a helyzeteinket.
Csapatunk mindent egy lapra tett fel, ami
meglepte az ellenfelet, mert néhány
kontrán kívül többre nem futotta erejük-
bõl.
Az 56. percben az ellenfél kapujától
28-30 méterre szabadrúgást kaptunk
(mely éppen elõttem volt). Csanaki lab-
dához állt, rábeszéltük, hogy lõje kapura,
amit meg is tett. Hatalmas erejû szabad-
rúgást eresztett el, melyet Millner csak
kiütni tudott. A labda az érkezõ Szabó Z.
elé került, aki 5 méterrõl nem hibázott,
1-1.
A mérkõzés további részében felváltva
kerültek veszélybe a kapuk, mindkét csa-
pat helyzeteket hagyott ki. Óriási iram
volt, mindkét csapat a gyõzelemre ját-
szott, küzdeni tudásból jelesre vizsgázott
mindenki. Az iramról mindent elmond az
a tény, hogy a lefújást követõen szinte
mindenki ott rogyott le, ahol állt.
Összegezve a látottakat: igazságos ered-
mény született két igazán jól felkészített
csapat mérkõzésén. Ezt a felfogást kelle-
ne megtartani, akkor jönnének az ered-
mények. Meggyõzõdésem szerint ebben
az osztályban az egyik legképzettebb játé-
kosállománnyal rendelkezünk. Figye-
lembe véve az etyekiek hazai mérlegét,
egy kifejezetten jó eredményt értünk el, a

döntetlent sikerként lehet elkönyvelni,
melyre szüksége is volt csapatunknak a
közelmúlt eredményei után.
Mint a többi mérkõzés eredményeibõl is
kitûnik, ez a bajnokság hihetetlenül ki-
egyensúlyozott, mindenki veszélyes lehet
mindenkire, nincs lefutott mérkõzés, me-
lyet bizonyít az is, hogy az elsõ hat helye-
zett összesen kettõ pontot tudott szerez-
ni.
Horváth Csaba edzõ: Etyekrõl elhozni
egy pontot bravúrnak számít, de bátrabb
játékkal nagyobb meglepetést is okozhat-
tunk volna. Pozitívumként értékelem,
hogy nem ijedtünk meg a kifejezetten
kellemetlen harcmodoruktól. Igazságos
eredmény született. Jók: az egész csapat.

Ifjúsági mérkõzés:
Etyek—Sárszentmiklós 1-2

Kifejezetten jó felfogásban játszó csapa-
tunk gyors vezetést szerzett, ezután már
csak az eredmény tartására törekedtünk,
a kontrákra építettünk egy kifejezetten jó
játékerõt képviselõ csapat ellen. Erre az
eredményre ifjúsági csapatunk büszke
lehet.
Hétvégén a volt NB I-es (Bekõ, Zimmer-
mann, Lõrincz) játékosokkal felálló Kis-
láng csapatát fogadjuk.

Szabó Béla

KÉZILABDA
Mezõszilas, még mindig az ország leg-
jobbjai között, a 3. helyet szerezte meg a
XXII. Nemzetközi Balázs-kupán.
Csak az országos bajnok tudta legyõzni a
szilasi csapatot.
A Zámbó Tibor által felkészített mezõ-
szilasi csapat újra nagyszerû, komoly
sportértékkel bíró sikert ért el a Gyõrben
rendezett ötnapos Balázs-kupán. A 20
csapatos tornán, amelyen a magyar élcsa-
patok mellett külföldi egyesületek is sze-
repeltek, az igen értékes 3. helyezést érte
el a csapat. Külön öröm, hogy a nyolc
mérkõzésbõl hetet megnyertek gyereke-
ink, s csak a Vasastól kaptak ki a döntõbe
kerülésért vívott mérkõzésen.

Eredmények — csoportmérkõzések

Mezõszilas—Malév SC 12-11
Mezõszilas—Farkasvár DSE Szentendre
16-12
Mezõszilas—AS Gen. 7 Timisoara 26-14

Felsõág csoportmérkõzései

Mezõszilas—Bp. Spartacus 11-5
Mezõszilas—Slovan Modra 19-14
Mezõszilas—Vasas–ASI 8-9

Mezõszilas—Gyõr ETO Toldi DSE
12-10

Felsõág végeredménye
1. Vasas ASI 8 pont, 2. Mezõszilas 8 pont,
3. Gyõr ETO Toldi 6 pont, 4. Bp. Sparta-
cus 6 pont, 5. Slovan Modra 2 pont, 6.
Malév SC 0 pont.
Keresztjáték a 3. helyért: Mezõszilas—
DHC Fünfhaus 14-10.
A csapat az Adidas-gyerekbajnokságban
is versenyben van. Jelenleg egyetlen Fe-

jér megyeiként a legjobb 16-ban van a
csapat, s április 17-én küzd az országos
nyolcas döntõbe jutásért.
A csapat tagjai: (álló sor balról): Zádori,
Schneider, Zámbó edzõ, Csendes-Jakab;
(guggol balról): Patai, Raffael A., Tóth,
Raffael B., Takács, Somogyi (Gárdony-
ból).
Külön köszönet támogatóinknak, akik le-
hetõvé tették, hogy a gyerekek eljuthas-
sanak a tornára.

NLÁI
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Feltámadás
A katolikus ünnepkör legdrámaibb szent esemé-
nye minden évben Krisztus golgotai szenvedésé-
nek, a keresztútnak a végigjárása a megfeszítésig,
majd a feltámadás örömhíre. A virágvasárnapon
elkezdett passió ekkor fejezõdik be. A nagypénte-
ki passió minden hívõnek a lelkéig hatol. Ebben
átélhetjük azt a hatalmas áldozatot, amit Jézus
Krisztus értünk vállalt a megváltásban. Átélhet-

jük, hogy van bûnbocsánat, és
van megváltás, van örök élet. Er-
re az örömhírre lobbant fel a sár-
bogárdi templomkertben is
nagyszombaton a láng, hirdetve
az örök világosság reményét. E
megszentelt nagyszombati tûzrõl
gyújtották meg 2007. szent gyer-
tyáját. Errõl gyújtotta meg min-
den hívõ lélek a saját gyertyáját,
amivel elindult a diadalmas kör-
menet a templom körül:
„Krisztus feltámadt!”

Hargitai Lajos

TAVASZI KULLANCSVESZÉLY
A globális felmelegedés, és ennek okán az enyhe tél minden ízeltlábú
kártevõnek kedvezett, többségük nem fagyott ki…

A kellemes húsvéti napokban történõ kirándulás során Európa-szerte,
így hazánkban is az „egészségügyi kártevõ” kullancsok jelentõs mére-
tû területeken lesnek a kirándulókra. Európa-szerte 60 millió kiránduló
járja az öreg kontinens kullancsveszélyes területeit.

A közönséges kullancs a bokrok, cserjék napfénytõl takart leveleinek
fonákjáról pottyan, míg a kutyakullancs a fûszálak végérõl mászik ál-
dozatára.

Sajnálatosan egész éven át jelen vannak a kertekben, parkokban, er-
dõkön és mezõkön a kullancsok, de ilyenkor, április elején nálunk is in-
dul a nagy tavaszi-nyári kullancsinvázió. Április elsõ felében nagy
számban a kullancslárvák és a nimfák lepik el a természetet. Ezek az
1mm-nél kisebb lények hajas fejbõrben, vagy a kedvenc kutyánk szõ-
rében észrevétlenül tudnak megbújni, illetve fertõzni. Félnünk nem kell
a tavasz parányi vámpírjaitól, mert ismerjük az ellenük való védekezés
módozatait (lásd alább: A kirándulók tízparancsolatában).

Húsvét hétfõjétõl sok ezer kisnyulacska lepi el a falvak, városok kertje-
it. Nekünk szülõknek tudnunk kell, hogy a család új szõrmók kedvencét
csak lenyírt füvû, bokros-susnyós területtõl mentes, gondozott kert-
részben szabad „legeltetni”. Rendezetlen parkok, kertek, kertrészek
kullancsoknak adnak búvóhelyet, ahonnan az óvatlan családi ked-
vencre kerülve okozhatnak bajt a húsvéti nyuszinknak. A természetbeli
egészségtudatos magatartásunk része kell, hogy legyen húsvéti nyu-
lunk és a családunk két- és négylábú tagjainak kullancsok elleni védel-
me!

A mini kullancsokat április második felétõl kiegészítik, azaz a családot
teljessé teszik a kifejlett hím és nõstény kullancsok. A május 1-jét már
karöltve köszöntik a kullancsok nagy családjának tagjai…

A kirándulók tízparancsolata
1. A természet veszélyeitõl ne rettegjen! Ismerje meg azokat. Véde-
kezzen ellenük, és biztonságban dolgozhat, vagy töltheti szabadidejét
a természetben.
2. A szezon elõtt adassa be magának és gyermekének a kullancs ter-
jesztette agyvelõ- és agyhártyagyulladás elleni védõoltást.
3. Évszaknak megfelelõ öltözetben járja a természetet, 4-5 óránként
kullancsriasztó aerosollal fújja le csecsemõjét, és gyakorta tartson
kullancsvizitet.
4. Kutyája hosszú szõrét nyírassa le. Elõzze meg a kullancsok támadá-
sát azzal, hogy rendszeresen alkalmaz kutyájára kullancsok ellen ható
cseppet, nyakörvet.
5. Ritkán lakott nyaralóját, vadászházát és állattartó épületét kora ta-
vasszal védõszemüvegben és maszkban takarítsa.
6. Gyermekét és kutyáját ne engedje a vadak által gyakorta látogatott
helyekre.
7. Magas füves, susnyós-bozótosban ne táborozzon, és legelõ állat
nyers tejét ne igya!
8. Kullancscsípés esetére legyen a házi patikájában és hátizsákjában
kullancs-eltávolító kanál.
9. Az eltávolított kullancsot mûanyag (pl. filmes) dobozban, hûtve tá-
rolja, mert egy arra alkalmas laboratóriumba vizsgálatra küldve, belõle
a Lyme-kór valamelyik baktériuma kimutatható.
10. Betegségtünetek jelentkezésekor azonnal forduljon orvosához, ál-
latorvosához.
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14-én, szombaton, 19 órakor

A SZELLEMLOVAS
Színes, szinkronizált, amerikai akció-thriller

Johnny Blaze (Nicolas Cage) megszokta a halál közelségét: õ
a száguldó világ legvakmerõbb motoros kaszkadõre. Amikor
egy különös idegen a lelkét kéri cserébe súlyosan beteg apja
felgyógyulásáért, nem habozik: számára a Mefisztóval
(Peter Fonda) kötött üzlet csupán egy újabb kaland, újabb
játék a halállal. De az alvilág urával nem lehet játszani.
Johnny örök rabságba kerül. Nappal továbbra is lélegzetelál-
lító trükkjeivel szórakoztatja a borzongani vágyókat, éjjel vi-
szont a gonoszak ellen kell harcolnia: akit legyõz, azt a pokol
tüzével bünteti. Lángoló motorja nyergében minden éjjel
nekivág szörnyû büntetõhadjáratának — és hiába szeretne,
nem nyugodhat meg sosem.

Jöjjön moziba a mûvelõdési
otthonba!Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2007. április 16-án, hétfõn, 18 órára
a Madarász József Városi Könyvtárba.

Bemutatkozik:
az Árgus (irodalom, mûvészet, valóság)

címû folyóirat.
Közremûködik:

Tóth Krisztina költõ, Grecsó Krisztián író.
Házigazda: Pallag Zoltán fõszerkesztõ.

Modellkiállítás Kálozon
Hajó- és repülõgépmodellekbõl nyílt kiállítás Kálozon, a Fa-
luházban a hétvégén. A több helyrõl érkezett alkotások közt
a helyi Kávai Dénes néhány munkája is megtekinthetõ. A
modernebb technikát bemutató modelleken kívül fából és
papírból készült darabok is fölsorakoznak a gyûjteményben,
egy gõzgép miniatûr másával együtt. A kiállítás április 20-áig
várja az érdeklõdõket.

Hargitai Kiss Virág

Természetjáró-hírek
Értesítjük kedves természetjáró társainkat,

hogy a következõ túránk nem április 21-én lesz
(mivel ez munkanap),

hanem április 30-án, hétfõn (ami szabadnap).

A gyalogtúrán kívül fõzést
is tervezünk az erdei

pihenõn.

Mindenkit szeretettel vár
a városi bizottság!

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várjuk Önt

2007. április 21-én, 16 órára
az Aba nagyközség központjában megszületett

„Emlékezõ fák”
stációösvény megszentelésére

és avatására!
A megszentelést Spányi Antal megyés püspök végzi.
Angyalének címû elõadásukkal muzsikás emberek

ébresztgetik a szívünkben lakozót.
A százéves hársfáknak támaszkodó stációkat

Kõ Boldizsár készítette.
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A nehéz húsvéti ételek után
a gyomornak jól esik
egy kis könnyû étel.

Gombafasírt
Hozzávalók: 1/2 kg gomba (a legjobb
erdeibõl, mert azok aromásabbak), 2-3
cikk fokhagyma, 2-3 db nyers tojás, kb.
25 dkg zsemlemorzsa, fehér bors, só,
pirospaprika, sütéséhez étolaj.
Elkészítése: a gombát pár percig for-
raljuk enyhén sós vízben, így víztar-
talma egy részét elveszti. Tésztaszû-
rõn leszûrjük, hogy jól lecsöpögjön.
Húsdarálón ledaráljuk. Utána
ugyanúgy járunk el vele, mintha hús-
ból készülne, csak áztatott zsömle
helyett morzsával készítjük. Ennek
mennyisége kicsit változhat a gomba
nedvességétõl függõen. Itt a tojás se-
gít összefogni sütés közben a „pogá-
csákat”. Fõzelék tetejére feltétnek,
önálló fogásnak mártással, kenyér
közé (pl. kirándulásra) nagyon fi-
nom.

Sárgabarackos
tejberizs

Hozzávalók 4 adaghoz: 1/2 l tej, 1 csi-
pet só, 20 dkg barnarizs, 3 evõkanál
méz, 1 citrom reszelt héja, 5dkg vágott
mandula, 15 dkg friss vagy szárított
sárgabarack, 3 dkg vágott pisztácia.
Elkészítés: a tejet a sóval felforraljuk
és beleszórjuk a rizst. Hozzáadjuk a
mézet és a reszelt citromhéjat, leta-
karva, pici lángon 40 percig párol-
juk. A mandulát belekeverjük és
hagyjuk az egészet kihûlni. Ha friss
barackunk van, megmossuk, kima-
gozzuk, daraboljuk. A szárítottat ap-
ró darabokra vágjuk. A barackot a
rizs közé keverjük, tálaláskor meg-
szórjuk pisztáciával.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

DIALÓGUS A BANKBAN
— Milyen nap van ma?
— Csütörtök.
— De mi a különlegessége?
— Mi lenne? Április 11., csütörtök. Ma jár le a hitelem törlesztésének a határideje, a
fene enné meg, itt hozom az utolsó krajcárjainkat.
— Nem tudja, hogy ma van a költészet napja Magyarországon?
— Nem tudtam. Nem is érdekel különösebben. Nem értek a költészethez.
— Nem ismeri például a Nemzeti dalt? Amit Petõfi írt?
— Nem ismerem. Sokat hiányoztam az iskolából. Az apám meghalt a fronton, az
anyám beteg volt, én gondoztam az állatokat.
— Nem ismer egyetlen verset sem?
— Tudok ilyet, hogy Anyám tyúkja. Hogy a spinének volt egy tyúkja. Vannak versek
kutyákról, madarakról. Nincs nekünk idõnk ilyesmivel törõdni, sok dolgunk van. Tör-
leszteni kell, enni kell.
— De azt csak tudja, ki volt József Attila, akinek ma van a születésnapja?
— A József Attila utcában lakom. De van a városban Petõfi utca is. Meg Ady utca. Jó-
zsef Attila, úgy tudom, öngyilkos lett. Nem sokra ment a versekkel. Petõfit meg meg-
ölték, igaz? Ha nem írta volna meg a Nemzeti dalt, talán ma is élne. Habár ezt nem hi-
szem. Nem is érti az ember, miért így nevezték el ezeket az utcákat. A versek lehet,
hogy szépek. De ha szántok, nem törõdöm a virágokkal, amelyeken a csizmám tapos.
— Még soká kerül ránk a sor itt a bankban, van idõnk. Mit szólna hozzá, ha elmonda-
nék most magának néhány sort egy versbõl?
— Ha nincs jobb dolga!
— Na figyeljen, ezt is József Attila írta.

„Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak.
Belsõnk odvába bútt a hálás hûség, a könny lángba pereg –
ûzi egymást a bosszúállás vágya s a lelkiismeret.
S mint a sakál, mely csillagoknak fordul, kihányni hangjait,
Egünkre, hol kínok ragyognak, a költõ hasztalan vonít.”

— Na, hogy tetszik?
— Az a baj, hogy nem igazán értem. Csak azt fogtam föl, hogy a költõ hasztalanul vo-
nít, mint a sakál. Hát ez az! Ha hasztalanul vonít, mért nem hallgat inkább? Na nem?
— Úgy gondolom, nincs igaza. Mert neki épp az a dolga, hogy vonítson. Azt hiszem,
maga következik a pultnál. Leperkálhatja az esedékes törlesztést. Minden jót!
— Magának is!

(L. A.)

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!
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Rejtvény

Fejezd be a hiányzó szólásokat!

Kicsi a bors, de …

Ki mint vet, úgy …

Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot …

Madarat tolláról, embert …

Amelyik kutya ugat, az nem …

Beküldési határidõ: április 17.

MÁTYÁS KIRÁLY MEG AZ
IGAZMONDÓ JUHÁSZ

Elment a burkus király Mátyás királyhoz. Mint
pajtások köszöntötték egymást. Mondja a bur-
kus király:
— Azt hallottam, hogy magának aranyszõrû
báránya van.
— Igaz — mondja Mátyás —, van nekem a ju-
haim közt egy aranyszõrû bárányom, meg van
egy juhászom, hogy az még sosem hazudott.
Mondja a burkus király:
— Én megmutatom, hogy fog hazudni!
— De — mondja Mátyás király — nem hazu-
dik ez, olyan nincs!
— De én megmutatom, hogy hazudik, mert én
megcsalom, de úgy, hogy muszáj, hogy hazud-
jon.
— Fogadok akármibe, hogy nem hazudik —
mondja Mátyás király. — Fele országomat
odaadom.
— Én is odaadom fele országomat, ha nem ha-
zudik — mondja a burkus király.
Jó, kezet fognak. Avval jó éjszakát mond a bur-
kus király, és megy haza a szállására. Ott felöl-
tözött a burkus király közönséges parasztgú-
nyába, és indult ki rögtön a tanyára a juhász-
hoz. Köszönti a juhászt, az visszaköszönti:
— Isten hozta, király uram!
— Honnét ismersz te engemet, hogy én király
vagyok?
— Megismerem én a szaván, hogy maga ki-
rály — mondja a juhász.
Azt mondja a burkus király:
— Adok én neked sok pénzt, ráadásul hat lovat
meg hintót, csak add nekem az aranyszõrû bá-
rányt.
— Jaj — mondja a juhász —, a világért se ad-
nám, mert felakasztatna Mátyás király.
Még több pénzt ígért neki a burkus király. De
nem, a juhász nem állt kötélnek.
Hazamegy nagy búsan a burkus király a szállá-
sára, és csak búsul és búsul. Ott volt a leánya
is.
— Ne búsuljon — mondja az a leány —, mert
elmegyek én ahhoz a juhászhoz egy csomó
színarannyal; én majd megcsalom.
Vitt egy ládácska színaranyat a lány és egy
üveg bort, jó mézesen, hogy a juhászt meg-
csalja. De azt mondja neki a juhász, hogy neki
nem szûkös a pénz! Mátyás király meg fel-
akasztja, ha megtudja, hogy hova lett az arany-
szõrû bárány.
Addig-addig beszélt a leány, addig incselke-
dett, hogy végül megitták a bort is. De a leány-
nak kellett elébb innia belõle. Látni akarta a ju-
hász, nem tett-e valami altatót beléje. Nem. A
bortól olyan kedve kerekedett aztán a juhász-
nak, hogy utoljára azt mondta: odaadja a bá-
rányt, ha a leány hozzámegy rögtön feleségül.
Pénz néki nem kell, mert pénze van elég.
Sokat szabódott a leány, de végül mégis bele-
egyezett. Azt mondja aztán a leány a juhász-
nak:
— Nyúzd meg a bárányt; a húst edd meg, né-
kem a húsa nem kell, csak a bõre.

Megnyúzta a juhász. Hazavitte a leány nagy
örömmel az apjának az aranyszõrû báránynak a
bõrét. No, de örvendezett az apja, hogy a leá-
nya meg tudta csalni a juhászt.
Eljött a reggel, búsult erõsen a juhász, hogy mit
mondjon õ most Mátyás királynak, hogy ne
tudja meg, hogy az aranyszõrû bárány elve-
szett. Indult a kastélyba, és útközben elpróbál-
ta, hogyan is fog hazudni, ha a király elé kerül.
Beszúrta botját egy egérlyukba, a kalapját reá-
tette a botra. Elhátrált aztán tõle, meg feléje
ment, köszöntötte király uramnak. Mondta a
király nevében saját magának:
— Mi újság a tanyán?
Mondta erre õ, a maga nevében:
— Ott biz nincs más, csak az, hogy az arany-
szõrû bárány elveszett; a farkas megette!
Mikor kimondta, megijedt.
— Hazudsz, mert akkor a többit is megette vol-
na!
Avval kivette a botját, és ment tovább a király
kastélya felé.
Ismét talált egy egérlyukat, ismét beletette a
pálcáját, reá a kalapját, és köszöntötte király
uramnak a botot.
— Mi hír van a tanyán?
— Nincs egyéb, csak az aranyszõrû bárány be-
ledöglött a kútba.
— Hazudsz — vélte hallani a király hangját —,
mert a többi is beledöglött volna.
Ismét kivette a pálcáját, és ment tovább a kas-
tély felé. Harmadszor is talált egy egérlyukat,
belétette a pálcáját, reá a kalapját, és köszön-
tötte király uramnak a botot.
— Mi újság a tanyán?
— Ellopták az aranyszõrû bárányt.
— Hazudsz — mondta a király —, mert a töb-
bit is ellopták volna.
Kivette most a pálcáját, és ment tovább Má-
tyás király palotájába. A burkus király is ott ült
a leányával az asztalnál. Bemegy a juhász, és
köszönti a két királyt és a leányt is. A bõrt már
oda is vitte a burkus király, és most várták
mind, hogy hazudik-é a juhász. Mert ha hazu-
dott volna, Mátyás király a fogadással elvesz-
tette volna a fele királyságát.
— Mi újság a tanyán? — kérdi Mátyás király.
— Nincs semmi egyéb, mint hogy az arany-
szõrû bárányt egy szép fekete báránnyal elcse-
réltem.
Nagy volt Mátyás király öröme.
— Hát hozd bé a bárányt! — mondja a juhász-
nak.
De azt mondja a juhász:
— Ott ül középhelyt, a két király közt.
— Éljen! — mondja Mátyás király a juhásznak.
— Nem hazudtál! Ezért neked adom a burkus
királynak a fél országát, amit tõle elnyertem.
— No — mondja a burkus király —, én is oda-
adom a leányom, úgyis megszerették egy-
mást.
És így lett a juhászból burkus király.

Illyés Gyula

Heti idõjárás

Az elkövetkezõ napokban mindvégig
igen kellemes, tavaszias idõben lesz
részünk. A sok-sok napsütést csak rit-
kán zavarják majd felhõk, csapadék
pedig nem várható. Bár hétvégén
északkelet felõl kissé hûvösebb levegõ
szivároghat be a Kárpát-medencébe, a
nappali felmelegedés várhatóan akkor
is csak egy-két fokkal gyengül. A reg-
geli hõmérséklet 2—8, a nappali
17—23 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Megfejtés
Helyes megfejtés ezen a héten

nem érkezett.

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések és
segítségkérések a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Április 14., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Pufóka
kalandjai 8.15 Az én kis állatkertem 8.20 Momentán 8.50 Iskolatársak 9.40 Vá-
laszd a mozgást! 10.05 Fogadóóra 10.35 Pénz-vidék 11.05 Delta 11.30 Ízvadász
12.00 Hírek 12.05 Csellengõk 12.30 Babatévé 13.00 Mindentudás Egyeteme
13.55 Munka-társ 14.25 MaXmotor 14.55 TS - Bajnokok Ligája-magazin 16.00
Férfi kézilabda Magyar Kupa elõdöntõ 18.00 Testi mesék 18.58 Föld Tv 19.00 Hír-
adó 19.30 Luxor-show 19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.10 Miss Universe Hungary
2007 21.15 Dob+basszus 21.45 Miss Universe Hungary 2007 22.20 Az Eminens
0.10 Hírek 0.15 Sporthírek 0.25 A dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.25 Kölyökklub 9.00 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.40 Forma-1 14.40 L. A. Heat — Halálos páros 15.30 Harmadik mû-
szak 16.35 Szikrázó vihar 2.-Tomboló égbolt 18.30 Híradó 19.00 Címlapsztori
20.00 A fáraó bosszúja 23.20 Tiszta románc 1.40 Idõcsapdában 2.05 Odüsszeia
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.15 A vadon naplója 10.45 Kalandjárat 11.20 Babavilág
12.00 Dilizsaruk 12.35 Hetedik mennyország 13.25 JAG — Becsületbeli ügyek
14.25 Csillagközi romboló 15.25 Euréka 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelõ
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Sztárok a jégen! 22.30 A nagy fehérség 0.35
Ed 1.25 Chris Isaak-show 2.15 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi tü-
kör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 10.35 100 éves a kabaré. 12.00 Krónika
12.30 Éléskamra 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Iro-
dalmi 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
Dallamkeresõ 21.04 „Feleségek felesége”-Gyárfás Endre hangjátéka 21.45
Marczis Demeter Kodály-dalokat énekel 22.00 Krónika 22.20 A 23. óra 23.00
Hírek, kenó 23.04 Diszkotéka 0.10 Éjszaka

Április 15., 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
10.35 Tanúságtevõk 11.00 Német ajkú evangélikus gyülekezetek 12.00 Híradó
12.10 Dallamról dallamra 12.40 Férfi kosárlabda Magyar Kupa 14.50 Sport7
15.35 Magyar elsõk 15.55 Stílus 16.25 Feszti körkép 16.55 Abszolút 17.25
KészPénz 17.55 BBC-exkluzív 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 A
szólás szabadsága 21.35 Szörnyek keringõje 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40
TS—Motorsport
RTL KLUB: 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 8.55 Mp4orce 9.20 A tini nindzsa teknõ-
cök új kalandjai 9.45 Inuyasha 10.15 receptklub 10.35 Játék 11.50 Cadillac Drive
12.00 Híradó 12.50 Magyar Autósport-magazin 13.00 Forma-1 15.30 Eltûntnek
nyilvánítva 16.35 Döglött akták 17.30 Cobra 12-Az új csapat 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11 20.00 Evolució 22.10 Heti hetes 23.25 Egy nap az élet 1.10 Portré 1.45
Szétcsúszva
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.20 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35 reménysziget 12.30 Knight
Rider 13.25 Flipper legújabb kalandjai 14.30 Monk — Flúgos nyomozó 15.30
Smallville 16.30 Gyilkos számok 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Stepfordi feleségek 22.00 Mennyé „má”! 23.45 Képírók 1.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát-medencei krónika 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjé-
ben 9.05 Világóra 10.04 Szent liturgia közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Króni-
ka 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Nép-
dalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Batthyány,
az örökmécses 16.33 Respighi: Római ünnepek 17.05 XIV. Budapesti Könyvfesz-
tivál 18.00 Krónika 18.20 A mi idõnk 19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40
Operettslágerek 20.04 Egy rádiós naplójából 21.41 Dániel az övéi között, avagy a
mi erõs várunk. 22.00 Krónika 23.25 Mozart: Sz-dúr zongoraverseny 0.10 Éjszaka

Április 16., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A szólás
szabadsága 10.00 Afrika gyöngyszeme 10.50 Parlamenti napló 11.40 Sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Roma magazin 13.05
Domovina 13.35 Baba Tévé 14.10 BBC-exkluzív 15.15 Kodály 125 15.35 Dallam-
ról dallamra 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek
16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ, a varázsló 17.50
Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 A tv ügy-
védje 21.00 Kékfény 22.00 Hétfõ este 22.35 Kultúrház 23.05 Provokátor 23.35
Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Véres vasárnap 1.35 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
14.05 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.35 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Gyõzike 22.00 A rettegés foka 23.10 Gyilkos rejtvény
0.50 Reflektor 1.10 Bundesliga 2.20 Itthon
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.20
Szóda 10.20 Teleshop 11.40 Sírig tartó barátság 12.40 Észbontó 13.40
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 NCIS-tengerészeti helyszínelõk 22.00 Mi kérünk elnézést! 23.05 TotalCar
0.05 Dolce Vita 0.35 Tények este 1.05 Nyomtalanul 2.00 Martin Lawrence, a
dumagép 3.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00 Kró-
nika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 XIV. Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztivál 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Magyarországról jövök
13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.10
Zene-szóval 15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Kidöntött fáink
suttogása-Ágh István családtörténeti regényébõl 21.05 A Szabó család 21.35
Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Emlékek szárnyain 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangversenymúzeum 0.10 Éjszaka

Április 17., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõ-
tér—Kiskunmajsa 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 Csináljuk a fesztivált!
16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti hír-
adó 16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld
Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Önök kérték! 21.00 Kedd 21 22.00 Kedd
este 22.35 Kultúrház 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 Szamszára 1.45 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
14.05 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.35 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Vészhelyzet 22.00 A Grace Klinika 23.00 XXI. század —
A legendák velünk élnek 23.35 Az elnök emberei 0.30 Reflektor 0.45 Igaz
történetek 2.25 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Stahl konyhája 9.15
Szóda 10.15 Teleshop 11.35 Sírig tartó barátság 12.35 Észbontó 13.35
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 A sárkány csókja 23.00 Tények este 23.30 Alexandra-pódium 0.05 Bírósá-
gi mesék 0.55 Alfred Hitchcock bemutatja 1.20 Fekete kefe 2.50 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 XIV. Bu-
dapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Ma-
gyarországról jövök 13.05 Vendég a háznál 13.33 A római katolikus egyház félórá-
ja 14.00 Krónika 14.10 Társalgó 15.05 A 20. Század titkai 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Kidöntött fáink suttogása 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Népzene 21.55 Gyöngy-
szemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból,
daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka

Április 18., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A tv ügy-
védje 10.00 Mit fõzzünk ma? 10.10 Afrika gyöngyszeme 11.05 A 2012-es Labda-
rugó Eb helyszínének kijelölése 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.30 Munka-Társ 14.00 KészPénz 14.30
Feszti körkép 15.00 Kodály 125 15.05 Kormányváró 15.35 Fogadóóra 16.00 Vá-
laszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó
16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap 18.00 Bûvölet 18.58 Föld Tv
19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 A közvetítõ 22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház
23.05 Lapozó 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Találkozás Vénusszal 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
14.10 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.35 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 CSI—Miami helyszínelõk 22.00 Dr. Csont 23.00 Alias
23.55 Reflektor 0.15 A szexi csapat 2.10 Odüsszeia 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.20
Szóda 10.20 Teleshop 11.40 Sírig tartó barátság 12.40 Észbontó 13.40
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 Doktor House 22.00 Egy rém rendes család Budapesten 22.30 4400 23.35
Tények este 0.05 A szellemek városa 2.10 Hack — mindörökké zsaru 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Tetten ért
szavak 11.33 XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 12.00 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Magyarországról jövök 13.05 Vendég a háznál 13.30 A reformá-
tus egyház félórája 14.10 Zene-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Kidöntött fá-
ink suttogása 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 19., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Testi
mesék 10.10 Afrika gyöngyszeme 11.00 Titokzatos Násztya 11.50 Mit fõzzünk
ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Slovenski utrinki 13.00
Együtt 13.30 Lapozó 14.00 Abszolút 14.30 Dob+basszus 15.00 Kodály 125
15.05 Önök kérték! 15.20 Életképek 16.00 Válaszd a mozgást! 16.15 Múltidézõ
Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45 Tv-taxi 17.00 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 15.35 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Esti showder Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül 23.25
Ments meg! 0.25 Reflektor 0.40 Infománia 1.15 Odüsszeia 2.15 Házon kívül
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 12.20 Észbontó 13.20
Mozidélután 15.00 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 22.05 Vörös zsaru 0.05 Kivégzõs 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó
család 11.33 XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 12.00 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Magyarországról jövök 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római ka-
tolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Kró-
nika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Kidöntött fáink suttogása 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 „Hogy volt, Mûvész Úr?” 0.10
Éjszaka

Április 20., 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 11.50 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 Anya és
a szerelem 1.40 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.55 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.35 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Mátrix-Újratöltve 23.45 Piszkos zsaruk 1.50 Reflektor
2.05 MeneTrend 2.25 Odüsszeia 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Stahl konyhája
9.20 Szóda 10.20 Teleshop 11.40 Sírig tartó barátság 12.40 Észbontó 13.40
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 Sulihuligánok 22.45 A Médium 23.45 Tények este 0.20 Amós és And-
rew-bilincsben 2.10 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 XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Magyarországról jövök 13.05 Vendég a háznál 13.30 A Hetednapi Ad-
ventista egyház félórája 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Króni-
ka 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Kidöntött fáink suttogása 21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ 22.00 Krónika
22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Április 13-án, pénteken, 18 órától a testületi ülés kerül a hírek
és a hitéleti mûsor helyére! Az ülés felvételének ismétlési
idõpontjairól a képújságban adunk tájékoztatást.

Április 14., szombat: 7.00 Lapszemle, 9.00 Házibuli (zenés összeál-
lítás), 12.00 Lapszemle, 16.00 Csiha Kálmán erdélyi ref. püspök
evangelizációja, Virágvasárnap, 18.00 Lapszemle, 19.00 Aktuális,
20.00 Sárbogárd-Elõszállás foci, 22.00 Lapszemle

Április 15., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Sárbogárd-Elõszállás
foci, 12.00 Lapszemle, 16.00 Házibuli (zenés összeállítás), 18.00 He-
ti híradó, 19.00 Aktuális, 20.00 Nagypéntek a katolikusoknál, 22.00
Heti híradó

Április 16., hétfõ: 0.00 Testületi ülés, 7.00-12.00-18.00 Heti híradó,
19.00 Aktuális, 20.00 Házibuli (zenés összeállítás – II. rész), 22.00
Heti híradó

Április 17., kedd: 7.00-12.00-18.00 Heti híradó, 19.00 Aktuális,
20.00 Sárszentmiklós-Kisláng mérkõzés, 22.00 Heti híradó

Április 18., szerda: 7.00-12.00-18.00 Heti híradó, 19.00 Aktuális,
21.00 és 22.00 Lapszemle

Április 19., csütörtök: 7.00-12.00-18.00 Lapszemle, 19.00 Aktuá-
lis, 20.00 Nagypéntek a katolikusoknál, 22.00 Lapszemle

Április 20., péntek: 7.00-12.00-18.00 Lapszemle, 19.00 Aktuális,
20.00 Házibuli (zenés összeállítás – II. rész), 22.00 Lapszemle

***

A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlé-
cén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbo-
gárd, Hõsök tere 12. (a mûv. ház mögött) hétköznapokon 8-17 óráig.
A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés programcsomagban a
C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba esetén kérjük
hívják a következõ számokat:06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06
(22) 503 259, 06 (20) 9440 445.
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabad-felhasználá-
sú hitelek, hitelkiváltással, ajándék értékbecslés-
sel. 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 ha-
táridõvel 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 tûzifa kugliban 1.850 Ft/q, akác tûzifa
aprítva 1.890 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Baba-légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ
Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0214911)

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

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

Veszélyes fák kivágását vállalom, ugyanitt ké-
ménybontás, 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. Or-
vosilag ellenõrzött. Tel.: 06 (20) 9756 179.
Amerikai stílusú családi ház Sárbogárd központ-
jában 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
vállalom; 06 (30) 316 3162. (0214434)

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

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

Kismamaruha-akció a Baby Mamiban. (0214235)

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 el-
adó. Telefon: 06 (30) 620 7910. (0214218)

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

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

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépko-
csi-vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel.
Szombaton, 18 órakor, a sárbogárdi mûvelõdési
központban. 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.
Mikro presszóba pultost keresünk; 06 (30) 500
3394.
Családi ház eladó, 06 (30) 330 2615. (0414783)

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)

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

Sárszentmiklóson Jókai utcában családi ház el-
adó; 06 (20) 9931 437. (0414764)

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

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

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

Sárbogárdon, központhoz közel, családi ház, kis
telekkel, melléképülettel eladó. Tel.: 06 (70) 234
1352.
Muskátli- és petúniavásár a Krisztina dísznö-
vényben, Árpád u. 65., 06 (30) 429 3403, 06 (25)
463 295.
Lakás bútorozottan kiadó, 06 (30) 696
7188.(0414512)

Kereskedelmi végzettséggel, 4 órás munkaidõ-
be, csökkent munkaképességû nõi eladót kere-
sek. Gréta bútor, Sárbogárd, Tompa u. 25.; 06
(25) 508 295, 06 (30) 365 7356.
Építési telek eladó Sárbogárd központjában; 06
(20) 9729 845. (0414672)

Sárszentmiklóson fürdõszobás, hosszú paraszt-
ház, melléképületekkel eladó; 06 (20) 385 3752.
(0414671)

Eladó nyolclakásos téglaépületben kétszobás,
földszinti lakás. Telefon: 06 (20) 221 0655. (0414667)

Jövedelem-kiegészítést ajánlok; 06 (30) 471
8439. (0414514)

Péket vagy betanított munkást felvennék sárbo-
gárdi telephelyre. Érdeklõdni: 06 (70) 255 0088.
(0414666)

Mozgó fagylaltárusításra munkatársakat kere-
sek. Tel.: 06 (30) 408 1550. (0414800)

Háromszobás ház eladó; 06 (70) 282 5192.
(0414797)

Egészítse ki jövedelmét egyszerû, otthon végez-
hetõ munkával. Válaszborítékért ingyen tájékoz-
tatót küldök. Vincze Erika, Bikács, Rákóczi u. 30.
Tel.: 06 (30) 618 4519.
Jamaha robogó, 220 V-os villanymotorok, pára-
elszívó, nõi montainbike kerékpár eladó. Tel.: 06
(20) 215 2756.
Simson Enduro eladó. Ár: 150 ezer Ft, Damjanich
u. 20. (0414793)

Fóliába való paprika-, paradicsom- és uborkapa-
lánta kapható. Sárbogárd, Honvéd u. 18. Érdek-
lõdni: 06 (25) 465 025. (0411478)

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

WWW.MOONLIGHTEROTIKA.HU. (0414621)

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.

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.
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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.

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

Horgászok figyelem!

Hamarosan nyíló
sporthorgászüzlet

— kedvezményes árakkal,
mindig bõvülõ árukészlettel —

szeretettel várja vásárlóit
a T-Mobil mellett,

a kisudvarban.

Nyitva tartás:
8.30—17 óráig.

Sárbogárd, Ady E. út 168.

Német import
HASZNÁLT CIPÕK

KIÁRUSÍTÁSA!
Nõi, férfi-, gyerekcipõk, szandálok

–50%-os áron!
2007. április 16-án,

május 14-én, június 11-én,
9-12 óráig Sárbogárdon,
a mûvelõdési házban!
Szeretettel várunk mindenkit!

Járt már önnél a KASZÁS?

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

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

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

Cégek és magánszemélyek részére,
eseti és rendszeres jelleggel.
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Nyílt tér

Köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik férjem,

SZUSZLA LÁSZLÓ

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

gyászomban osztoztak.

A gyászoló feleség

Szomorú szívvel tudatjuk
mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy

özv. KAJÁRI ISTVÁNNÉ,
szül. Horváth Rozália

életének 92. évében, csendesen elhunyt.
Temetése április 13-án, pénteken,

16 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és

szerették, hogy

id. FILIP PÁL,
aki 1918-ban született,

2007. április 8-án,
hosszú betegség után elhunyt.

Temetése április 14-én,
szombaton, 11 órakor lesz

a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

József Attila születésnapja
— április 11. — a költészet napja

Tavasz van! gyönyörû!

Tavasz van, tavasz van, gyönyörû tavasz,

A vén Duna karcsú gõzösökre gondol,

Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik

Mezei szagokkal a tavaszi szél.

Jaj, te, érzed-e? Szeretõ is kéne,

Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.

Õzikém, mondanám, ölelj meg igazán!

Minden gyerek lelkes, jóizû kacagás!

Tavasz van, gyönyörû! Jót rikkant az ég!

Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!

Pattantsd ki a szíved, elõ a rügyekkel -

A mi tüdõnkbõl száll ki a tavaszi szél!

1924 tavasza

Kérdések, vélemények

A beteg van az orvosért?
Egyik éjjel 11.30 órakor nagyon rosszul lettem. Összeestem,
hánytam, magam alá vizeltem. Egyedül élõ, idõs asszony vagyok.
Ilyen még soha nem történt velem, ezért hát rettenetesen meg-
ijedtem. Halálfélelmem volt. Hívtam az orvosi ügyeletet három-
szor is. A harmadik hívásra vette fel a nõvér a telefont. Elmond-
tam neki, hogy mi a bajom. Hívta az ügyeletes orvost, aki anél-
kül, hogy meghallgatott volna, minden ok nélkül elkezdett ve-
lem kiabálni a telefonban, hogy milyen pofátlan vagyok, mert õt
felébresztettem. Végül mégis kijött hozzám, és megvizsgált.
Mindenáron a torkomat akarta megnézni. Köhögök ugyan, de
mondtam, hogy nem az a bajom. Eközben is egyfolytában szidal-
mazott, mert felkeltettem, és neki ki kellett jönnie hozzám.
Könyörögve kértem, hogy ne bántson, nagyon rosszul vagyok,
de csak szidott egyfolytában. Végül látta rajtam, hogy olyan az
arcom, mint a cékla, akkor végre hajlandó volt megmérni a vér-
nyomásomat. De eközben is állandóan kiabált velem. Teljesen
magánkívül volt. Amikor látta, hogy milyen magas a vérnyomá-
som, végre elhallgatott, a nyelvem alá tett két tablettát, és be-
sprézett a számba valamit.
Felírt gyógyszereket, mondta, hogy menjek el a patikába, és vált-
sam ki. Mondtam, hogy nem tudok felkelni, olyan rosszul va-
gyok. Erre indulatosan rám kiáltott, hogy akkor egyem meg a re-
ceptet, de az nem segít rajtam. De ahogy õt fel tudtam kelteni,
amilyen pofátlan vagyok, felkelthetek mást is, hogy menjen el
helyettem a patikába éjjel.
Állandóan kértem az elnézését, próbáltam magyarázni, hogy
milyen rosszul vagyok, megköszöntem többször is, hogy kijött
hozzám, és kérdeztem, hogy mivel tartozom. Akkor mondta,
hogy 1000 Ft-ot adjak, és másnap bemehetek az ügyeletre a pa-
pírért. Nem adott akkor semmi papírt, pedig úgy tudom, hogy
kellene ilyenkor nyugtát adni. Ezután indulatosan, állandó szi-
dalmazások közepette elment, és bevágta maga után az ajtót.
Tehetetlenül sírtam, hogy micsoda kegyetlen világ ez, hogy aki
maga van és nincs senkije, nincs hova fordulnia, ha bajban van,
így bánnak vele, ráadásul egy orvos.
Hétfõn elmentem a háziorvosomhoz. Ott megkaptam a papírt.
Rá volt írva, hogy az orvos kihívása nem volt indokolt, aztán ez a
szöveg át volt húzva, és az volt ráírva, hogy indokolt volt a kihí-
vás. A háziorvosom is csak hüledezett.
Nem teszek panaszt sehol. Azt se írom ide, hogy hol történt, de
sajnos megtörtént, és azt is tudom, hogy nem egyedi az esetem,
mert már másokkal is megtörtént hasonló. Azért kértem a szer-
kesztõ urat, hogy az esetemet mégis tegye közzé az újságban,
hogy ezzel is egy kicsit megnyugodjon a lelkem, és tudják meg az
emberek, hogy milyen szörnyûségek történnek a kiszolgáltatott,
beteg emberrel ebben a világban. És ha a doktor ezt olvassa, hát-
ha egy kicsit magába száll, mert véleményem szerint ember em-
berrel semmilyen körülmények közt se bánhat így, orvos meg
végképp nem. És nem csak az orvosi esküje miatt!

Név és cím a szerkesztõségben

A Sárszentmiklós Egyesület Borbarát Köre

2007. április 14-én, szombaton, a miklósi
klubkönyvtárban megrendezi a

IX. Sárszentmiklósi Borversenyt, amelyre tisztelettel
hívja a Sárbogárd és térségében élõ gazdákat.

Nevezni lehet: Sárbogárd és térségében termelt SZÕLÕBÕL készített
borral. Nevezési díj fajtánként: 600 Ft. Ebéd: 600 Ft/fõ.

Nevezés: 2007. április 13-áig, személyesen, hétfõn és kedden, es-
ténként 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 Ti-
bor) telefonon. A borok leadása: 2007. április 13-án (péntek),
17—21 óráig, a szokásos módon: fajtánként 2 db 0,7 l-es zöld,
hosszú nyakú borosüvegekben.

Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk!


