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SÁRBOGÁRDI KISMAMA
A BALESET ÁLDOZATA

R. Szabó Ágnes, FMRFK szóvivõjének
tájékoztatása szerint halálos baleset
miatt teljes útzár volt kedden reggel a
63-as fõúton Felsõkörtvélyes és Sár-
szentágota között.
Reggel két személyautó és egy kisteher-
autó ütközött nem sokkal hét óra után a
63-as fõút 64+300 km szelvényében, a
Felsõkörtvélyes és Sárszentágota közötti
útszakaszon. A baleseti helyszínelés és
mûszaki mentés idejére több órára lezár-
ták a 63-as fõút balesettel érintett szaka-
szát, ezért kerülni kellett az arra autózók-
nak Sárkeresztúr—Káloz—Nagyhörcsök
irányába.
A helyszínre érkezve lapunk tudósítójá-
nak döbbenetes látványban volt része. Az
Opel Corsa eleje szinte a felismerhetet-
lenségig összeroncsolódott, és begyûrõ-
dött az utastérbe, alkatrészei szanaszét
hevertek. A kisteherautónak szintén az
elsõ része gyûrõdött össze. Ennek az
utastere épen maradt. A balesetben sze-

replõ harmadik jármûnek csak az oldala
horpadt be.
A rendelkezésre álló adatok szerint egy
sárbogárdi Opel Agila sofõrje meg akart
fordulni a fõúton az ágotai erdõnél. Az
érkezõ kisteherautó sofõrje, hogy az üt-
közést elkerülje fékezett, félrerántotta a
kormányt, aminek következtében meg-
csúszott és a szemközti sávban Sárbo-
gárdról Székesfehérvár felé tartó Opel
Corsával frontálisan ütközött. A Corsát
vezetõ 37 éves áldott állapotban lévõ sár-
bogárdi fiatalasszony a helyszínen életét
vesztette. A vele utazó házaspárt a men-
tõk súlyos sérüléssel szállították kórház-
ba. A kisteherautó cseh sofõrje könnyen
sérült. Az Opel Agila utasai közül senki
sem sérült meg. A baleset körülményei-
nek feltárására és a felelõsség megállapí-
tására szakértõk bevonásával vizsgálatot
indított a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság.

Hargitai Lajos

Petõfi Sándor:

Föltámadott
a tenger...

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítõ ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sûlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bõszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölûl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

(Pest, 1848. március 27-30.)
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Napirend elõtti
patkányozás

Juhász János napirend elõtti felszólalása:
Napirend elõtt néhány percre szeretném
igénybe venni a figyelmet. Sárbogárdon
van egy hetilap, amelynek a nyitó oldalán
mottóként az alábbi mondat szerepel: „A
társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere
a nyilvánosság.” A most elkövetkezendõ
néhány percben én is a nyilvánossághoz
szeretnék fordulni. Teszem mindezt
azért, mert a fent említett lap 2007. már-
cius 1-jei számában megjelent Idõjárás-
jelentés (rejtvény felnõtteknek), olyan íz-
léstelenségrõl árulkodik, ami mellett sze-
rintem nem szabad szó nélkül elmenni,
meg hát szeretnék segíteni a rejtvény
megfejtésében is. Engedjék meg, hogy
néhány mondatot idézzek az általam nem
színvonalát, hanem belsõ tartalmát te-
kintve, kommunista kiáltványnak tartott
lapból. Ezen idézeteket azért szeretném
felsorolni, hogy érzékelhessék, akármek-
kora csúsztatások, valótlanságok is rejle-
nek ezen sorokban, eddig nem szóltam
semmit annak ellenére, hogy jogos felhá-
borodást keltett sokakkal együtt bennem
is.
2007. február 15-i lapszám: Sárbogárdon
tovább nõtt a munkanélküliség: írja ezt
Hargitai Lajos akkor, amikor a február
9-ei képviselõ-testületi ülés egyik anyagá-
ból pontosan tudhatja, hogy több éve
nem látott kedvezõ helyzet állt elõ, ami-
kor is 790 fõre csökkent a regisztrált
munkanélküliek száma Sárbogárd váro-
sában, ami 8,95%-os munkanélküliségi
rátát jelent. A sárbogárdi munkaügyi ki-
rendeltséghez tartozó települések tekin-
tetében nõtt a munkanélküliség, de ak-
kor a címben nem kellene hazudni, vala-
mint néhány sorban alatta olyasmit állíta-
ni, ami nem igaz. Hogy idézzem: Sárbo-
gárd a térség településeivel sem az össze-
fogásra törekszik, hanem egyoldalúan
csak uralkodni akar rajtuk, és ha a térség
települései nem hajlandók Sárbogárd
jármába hajtani a fejüket, az együttmû-
ködés keresése helyett a vélt sérelmekért
büntetni, terrorizálni próbálják õket. Mi-
rõl beszélünk? Ki akar uralkodni? Ki kí-
ván büntetni, terrorizálni településeket?
Mirõl beszélsz H. Lajos? Mirõl?
Hadd ejtsek szót egy másik idézõjelbe
tett gyöngyszemrõl. Honnan van bátorsá-
ga valakinek csak azért, mert nem az õ je-
löltjei, támogatottjai gyõztek a polgár-
mester-választáson olyat leírni 2006-ban,
vélhetõen Fidesz-szimpatizáns emberrõl,

hogy õk még Sárközi Rudi girhes lovát is
megválasztották volna polgármesternek.
2007. január 18-ai idézet: A sárbogárdi
önkormányzatot idõnként megszállja az
ésszerûsítési, takarékoskodási õrület. Az
ún. jobboldali frakció tagjait mintha
bekábítózták volna, mint a birkák, köve-
tik a vezérürüt, és csak azt hajtogatják,
hogy nincs mit tenni, nincs mit tenni.
Nagy nyilvánosság elõtt hadd tegyem fel
ezt a kérdést, mit képzelsz te magadról H.
Lajos? Te, akit, amikor Sárbogárdra ér-
keztél H, mint Hungarocell Lajosnak
csúfoltak, mert azon aludtál a kultúrház-
ban? A városunkban meggazdagodtál,
most már újságod, televíziód van, most
már úgy véled, hogy lehet embereket le-
birkázni, levezérürüzni?
Hosszasan tudnék olyan mondatokat
idézni, amelynek minden egyes szava
„H”, mint hazugság, de térjünk rá most
már a rejtvény megfejtésére. 2007. febru-
ár 20-án este engem is elért az influenza,
igen heves tüneteket okozva. Gondolom,
ez kis hazánkban több százezer embernél
zajlott ilyen formában. Kezelõ orvoso-
mat, dr. Jarabin Jánost otthonában felke-
restem kb. 20 órakor, aki típusos influen-
zát és hörghurutot diagnosztizált, és felír-
ta a szükséges gyógyszereket. Mivel álla-
potom 22 óra magasságában rosszabbra
fordult, ismételten felkerestem õt, aki
látva a légcsõgyulladás tipikus tüneteit,
injekciót adott intravénásan és mentõt
hívott. Az általa alkalmazott terápia oly-
annyira tökéletes volt, hogy a Szent
György Kórház sürgõsségi belgyógyásza-
ti osztályán, illetve a fül-orr-gégészeten
további beavatkozásokra nem volt szük-
ség. A kórházból kb. 1 órakor együtt tá-
voztunk. Tudomásom szerint városunk-
ban sok száz, talán ezres nagyságrendû
influenzás megbetegedés történt, ezek
egyike voltam én. Azt viszont, aki vala-
mely embertársa betegségébõl, ebbõl fa-
kadó veszélyes szituációból gúnyt ûz, iro-
nizál, és ezzel villog a sajtó hasábjain, azt
arra kérem, hogy ezentúl ne sárbogárdi
cickány, hanem egész nyugodtan sárbo-
gárdi patkány néven jegyezze írásait. Bár,
ha jobban belegondolok ezzel annyi baj
lehet, hogy a patkányok annak dacára,
hogy megjelenésükben kissé visszataszí-
tóak, ám intelligenciájukat tekintve rend-
kívül intelligens lények, és lehet, hogy ki-
kérnék maguknak, hogy ilyen színvonalú
emberek az õ nevükben próbáljanak hu-
morosnak szánt, de végtelenül gyengére
sikeredett írásukkal, beteges gondolata-
iknak hangot adni, azokat nagy nyilvá-
nosság elõtt megjelentetni. Hát ennyit H.
Lajos rólad és az úgynevezett újságodról.

Eddig is szégyelltem, hogy köztünk élsz,
de hát, mint minden élõlénynek, ahogy a
fentiekben említettem, nekem és neked
is jogod van az élethez.

Közkonyhák
vállalkozásba

„kiszervezve”?

A 13. pontot, mely az intézmények kony-
háinak „kiszervezését” (üzemeltetésre
vállalkozásoknak való kiadását) irányoz-
ta elõ, levették napirendrõl.
Bártfai Antal képviselõ javasolta, hogy a
10. pontot is vegyék le. Ez a javaslat nem
kapott többséget.

Beszámoló
a közbiztonságról

A polgármester és több képviselõ elisme-
rõen nyilatkozott a rendõrség munkájá-
ról, valamint kérdéseket tettek fel a jelen
lévõ Lasancz Zoltán sárbogárdi rendõr-
kapitánynak.
Bódai Gábor: Megállapítható, hogy a
rendõrség dolgozói legjobb tudásukkal
szolgálják és védik Sárbogárd város köz-
biztonságát.
Etelvári Zoltán Sárbogárdra traffipaxot
kért. Elgondolása szerint, ha megvenne a
város egy traffipaxot, akkor a bevételen
osztozhatna a rendõrség és a polgármes-
teri hivatal. Javasolta, hogy a behajtani ti-
los és a megállni tilos táblák mellett a
súlykorlátozást is komolyabban vegyék,
mert több 10 milliós kárt csinálnak a
közútjainkban a túlsúlyos jármûvek.
Ferencz Kornél a kapitány figyelmébe
ajánlotta a külsõ településrészeket, mert
a rendõri jelenlét ezeken a városrészeken
nulla.
Nedoba Károly panaszolta, hogy azok a
táblák, amiket kihelyezett az önkormány-
zat az utak védelmében, csak úgy kint
vannak, mint díszlet, a fuvarozók nem ve-
szik figyelembe és sajnálatos módon a
rendõrség sem hatékonyan intézkedik
ebben a kérdésben, az utak töredeznek.
Gábris István: Az a sárbogárdi polgár,
akit ittasságért megbírságoltak és nem
tudja anyagilag fedezni ezt a bírságot,
van-e részletfizetés vagy valamilyen le-
dolgozásra lehetõsége?
Szakács Benõné a mozgáskorlátozott
parkolók fokozott ellenõrzését kérte.
Lasancz Zoltán megköszönte a polgár-
mester és a képviselõ-testület támogatá-
sát. Hangsúlyozta, hogy a rendõrség
munkáját hatékonyan segíti a polgárõr-
ség. A kérdésekre válaszolva elmondta,
hogy egy közösen mûködtetett traffipa-
xot mindenképpen üdvözölnének, hogy-
ha ezt az önkormányzat meg tudná vásá-
rolni, de a bevételen nem tudnak osztoz-
kodni, mert a szabálysértési bírságoknak
a befolyó összege a költségvetésbe érke-

N A P L Ó
—— a sárbogárdi képviselõ-testület március 9-ei ülésérõl  —
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zik be, és nem a rendõrség bevételét gya-
rapítja. A 63-as fõúton járdaszigetek vagy
terelõszigetek kialakítását javasolta. Rét-
szilason és Kislókon a polgárõrséggel
egyeztetve gyakoribb ellenõrzést végez
majd a rendõrség. Az ittassággal kisza-
bott bírságra lehet kérni részletfizetést is
az anyagi helyzetre való tekintettel, lehet
kérni azt is, hogy ledolgozhassák közér-
dekû munkával, vagy végsõ lehetõség az
átváltás elzárásra, de nyilván ezt senki
nem szeretné. A mozgáskorlátozott par-
kolókat minden hónapban egy héten ke-
resztül ellenõrzik.
Rozman Gábor a sebességmérõvel kap-
csolatban felhívta a figyelmet egy pályá-
zati lehetõségre. Ennek feltétele, a bûn-
megelõzési, közbiztonsági koncepciónak
a testület által való elfogadása.
Schmidt Lóránt köszönetet mondott a
polgárõrségnek a rendezvények biztosí-
tásában végzett munkájáért.
A testület 15 igennel elfogadta a beszá-
molót.

A közutak állapotáról

Molnár István, a Magyar Közút Kht.
igazgatója elmondta, hogy feladata az or-
szágos közutak üzemeltetése, karbantar-
tása lesz ezek után. A sárbogárdi üzem-
mérnökségük változatlanul fog tovább
mûködni.
Gábris István a Vezér és Magyar utca
sarkánál lévõ csatornafedlap állapotáért
ugyan nem a közútkezelõ a felelõs, de at-
tól még a ház szép lassan összedõl, erre
valami megoldást közösen ki kellene ta-
lálni.
Molnár István: Az aknafedlapokkal rég-
óta van probléma itt, Sárbogárdon. A
Sárrét Víz Kht. az aknafedlapok javítását
megkezdte. A veszélyes fák kivágása fon-
tos feladat, mi is úgy érezzük, hogy a fák
pótlása nem történik ilyen ütemben,
azért történnek a pótlások a megye más
részein, de szeretnénk, ha ez egy fokozot-
tabb dolog lenne, és a fásítás is jobban
folyna.
Horváth Tibor a városon keresztülvezetõ
fõút állapotát kifogásolta.
Etelvári Zoltán a központban, a gyalog-
átkelõhelynél lámpa fölállítását nem
tartja helyesnek, mert akkor állandóan
300 méteres kocsisor torlódna fel.
Õri Gyula felhívta a figyelmet a 63-as út
és a mezõszilasi útkeresztezõdésnél lévõ
balesetveszélyre. Esõzésekkor hatalmas
víztócsa keletkezik ott, gyerekek mennek
át az úton az iskolába, és zebra sincs fel-
festve. Fakivágásoknál az a tapasztalata,
hogy jobbára csak az akácot vágják ki,
ugyanakkor pl. Mezõszilasról Õrspuszta
felé nagyon sok veszélyes nyárfa, jege-
nyefa van, de ahhoz nem nyúlnak. Ezek-
rõl vihar esetén lábszár vastagságú ágak
törnek le. Az akácot kivágják, és nem ta-
pasztalja, hogy helyette ültetnének másik

fát, bár valamilyen szinten a csihatagokat
meghagyják.
Molnár István: Burkolaton nem állhat
meg a víz balesetveszély miatt sem, ezt
meg fogjuk vizsgálni és ezt meg lehet ol-
dani, itt egy víznyelõvel lehetne megolda-
ni és kikötni egy árokba. A gyalogos átke-
lõhelynek bizonyos feltételei vannak, kell
járda-hozzávezetés és közvilágítás, ez
szokott lenni mindig a probléma, mert
egy bizonyos fényerõvel meg kell világíta-
ni az úttestet. A fakivágásról: van egy kol-
lega, aki megvizsgálja a fákat és megjelöli
melyek betegek és melyiket kell kivágni, a
jegenyét és a nyárfát is ki kell vágni, ezt
megköveteljük.
Bódai Gábor kérte, hogy a Sárbogárdi
Napokra tegyék rendbe a Túry Miklós ut-
cát.
Többen kifogásolták a csatornaépítés
mûszaki színvonalát.
Domokos László ezzel kapcsolatban el-
mondta, hogy a fõúton a szennyvízcsator-
nák a kiviteli terveknek, engedélyeknek,
illetve az idõközben közösen elrendelt
módosításoknak megfelelõen, mûszaki-
lag megalapozottan épültek meg.
Az írásos tájékoztatót a testület egyhangú
igennel fogadta el.

Egy kicsit vérfagyasztó

Horváth Tibor a sporttámogatások
aránytalanságát kifogásolta. — Egy kicsit
vérfagyasztó, hogy míg óvodákat, iskolá-
kat zárunk be a miklósi csapat dunaújvá-
rosiakkal tölti fel az egyesületét, és ezt a
luxus sportklubot a városnak a pénzébõl
kell fenntartani. Miért kell több millió
Ft-ot odaadni egy olyan zsoldos csapat-
nak, ami nem is Sárbogárdhoz tartozik.
És még mi biztosítjuk számukra azt, hogy
milyen szállítóeszközzel hordjuk vissza
õket Dunaújvárosba. Felháborító ez az
egész. Ne adjunk olyan sportklubnak tá-
mogatást, amelyik saját bevételbõl leg-
alább az 50%-át nem teszi le.
Etelvári Zoltán: Az utóbbi idõben edzõ-
mérkõzésekre annyira nem volt már pén-
ze az egyesületnek, hogy én szállítottam
úgy a gyerekeket, hogy nem kértem sem-
mit, mert a gyerekek szedték volna össze
erre a zsebpénzüket.

Nedoba Károly: Az a legszomorúbb,
hogy amikor megkérdezi az ember a ve-
zetõktõl, hogy tagdíjakat miért nem szed-
nek, akkor azt mondják, hogy nem tud-
ják, és mert nem fizetik be, és ezt termé-
szetesnek veszik, hogy ezt így kell elfo-
gadni. Meg lehet nézni a beszámolót.
Íjász, asztalitenisz, mindenki fizet, elfo-
gadhatatlan, hogy egy ilyen bevételrõl le-
mondjanak és természetesnek veszik,
hogy a város fedezze a Sárszentmiklósi
SE költségeit.
A sportegyesületek beszámolóit 14 igen,
1 tartózkodás mellett elfogadták.
A Városi Polgárõr Szervezet beszámo-
lóját 15 igennel elfogadták.
A város 2007. évi költségvetésének mó-
dosítását a testület 15 igen szavazattal el-
fogadta.
Felülvizsgálták a szervezeti mûködési
szabályzatot.
Etelvári Zoltán javasolta, hogy a napi-
rendi felszólalásban tiltsák meg a politi-
kai tartalmú beszédet. Mivel a jegyzõ sze-
rint ezt elõre nem lehet tudni, legalább
önmérsékletet kért. Kérte, hogy egy kép-
viselõ ne csak egyszer kaphasson szót, ha-
nem többször is, az elnök és a képviselõ is
indítványozhassa, hogy eltérjenek a napi-
rendtõl. Ezt a javaslatot 6 igen, 5 nem, 4
tartózkodás mellett elvetették.

Fejétõl büdös a hal,
avagy ki utasítsa rendre

a polgármestert?

Etelvári Zoltán kérdezte, hogy mi van ak-
kor, ha az ülést levezetõ polgármester vi-
selkedik úgy, hogy azt rendre kellene uta-
sítani?
Juhász János: Ez nem fordulhat elõ, erre
nagyon vigyázok.
Schmidt: Mégis, mi van akkor, ha János,
te tanúsítasz méltatlan magatartást? Té-
ged ki utasíthat rendre? Legyek õszinte?
A napirend elõtti felolvasásod alkalmá-
val érdekes, téged senki nem szólított le-
mondásra azért, mert patkányoztál. Mi-
tõl különb a patkány, mint a görény? A
korelnöknek vagy valakinek igen is le-

Folytatás az elõzõ oldalról�

Folytatás a következõ oldalon�



4 KÖZÜGYEK 2007. március 14. Bogárd és Vidéke

gyen lehetõsége arra, hogy akár a polgár-
mestert is rendre utasítsa, ha méltatlan
magatartást tanúsít.
Juhász János: Téged hiába próbáltalak a
múltkor rendre utasítani, amikor beját-
szottad azt az elég erõteljes dolgot két-
szer is, amire aztán lecsapott a tévéközve-
títés és minden egyes üres percben azt ját-
szogatta be, azzal bódította a lakosságot,
gondolom, hogy nagyon jót tett az embe-
reknek.
Schmidt Lóránt: Elõtte mások is felol-
vastak bizonyos dolgokat, õket nem uta-
sítottad rendre.
Dr. Krupa Rozália: Ezt szabályozni nem
lehet, itt az ülés vezetésérõl van szó, az
ülést egy valaki vezeti, és nem mindenki.
Az elnöknek az a feladata, hogy fenntart-
sa a rendet, mert azt csak úgy külön sza-
bályozni, hogy olyankor valaki átveszi az
elnök szerepét, és akkor az elnököt rend-
re utasítja, még ilyen szabályozást nem
hallottam, hogy lehetne, mert akkor gya-
korlatilag minden képviselõ elnökölhet-
ne a képviselõ-testületi ülésen.
Nedoba: Ne törekedjünk arra, hogy az
SZMSZ minél jobban felpuhuljon.
Dr. Krupa: Azt, hogy többször szót kap-
hasson a képviselõ, ezt így nem igazán
lenne jó szabályozni, mert az egyszeri az
megfogható, a többszöri az már nem, ak-
kor nem kell szabályozni, hogy hányszor
kaphat valaki szót, ha bármikor, mert a
többszörit azt úgy is lehet érteni, hogy
bármikor szót kérhet.
Bártfai: Az SZMSZ-hez javasolnék egy
mellékletet felvenni, amelyben feltünte-
tésre kerülne, hogy az önkormányzat ér-
dekkörében kik és milyen egyéb elfoglalt-
sággal rendelkeznek. Gondolok itt arra,
hogy gazdasági szervezeteknél különbö-
zõ tisztségeket töltenek be vagy pedig
törvényi lehetõségnél fogva képviselik az
önkormányzatot.
Az SZMSZ módosítását 14 igen, 1 tartóz-
kodás mellett elfogadták.

Nedoba osztja az észt
és a pénzt?

(Módosították a sportrendeletet. A javaslat
értelmében a pénzek elosztása teljes egészé-
ben a civil bizottság hatáskörébe kerülne.
Szerk.)
Etelvári: Én javaslom, hogy úgy legyen,
mint eddig, hogy a civil bizottság javasol-
ja, hogy ki nyerje a pályázatokat és a tes-
tület döntsön, hogy végül is ki kapja a tá-
mogatásokat. A civil bizottságban egy
ember dönt tulajdonképpen, ezt tudja
mindenki.
Nedoba: Ezt a fajta rosszindulatú, szoká-
sos Etelvári Zoltán megjegyzést, amit fo-
lyamatosan tesz vagy a képviselõ-testü-
letben vagy az utcán, ezt a fajta stílust
visszautasítom és kérlek, hogy tartózkodj
a továbbiakban, mert én sem teszek ilyen
megjegyzéseket. Annak viszont nagyon

örülök, hogy itt vagy a testületben, mert
azért valami közöm volt hozzá, mert kü-
lönben már senkinek sem kellettél, még a
pártnak sem.
Etelvári: Azt tudja mindenki, hogy a civil
bizottságban Nedoba Károly dönt egy
személyben. Ismeri mindenki a Karcsi-
nak a diktatórikus hajlamát.
Nedoba: Akkor azt a döntésemet is meg
kellett volna kritizálni, amikor rólad volt
szó a pártban.
Etelvári: Nem a pártról van szó, hanem
terólad van szó, hogy jutalmazod a bará-
taidat vagy bünteted, akik ellened mer-
nek szólni.
Nedoba: Zolikám, nem ülnél itt.
Juhász János: Az indulatoknak ki kell
jönni, a gõzt le kell ereszteni.

Nem kell a tévé elõtt
cirkuszt csinálni

Õri Gyula: Az eddig eltelt idõszak alatt
tudtunk viselkedni, nem a tévének ját-
szottuk magunkat, hanem tudtunk fog-
lalkozni az anyaggal, úgy látszik, hogy
most az ebédidõ közelsége miatt vagy
nem tudom, hogy itt az indulatok miért
szabadultak el. Nem kell szerintem cir-
kuszt csinálni, viselkedjünk a tévénézõk
elõtt, próbáljunk méltóan viselkedni a
testületi ülésen. Tiszteljük meg egymást,
ne a párttal foglalkozzunk, hanem foglal-
kozzunk azzal az anyaggal, amit elénk
tettek.
Etelvári javaslata, hogy a döntés marad-
jon a továbbiakban is a testület hatáskör-
ében. Ez nem kapott többséget, 5 igen, 6
nem, 4 tartózkodás mellett elvetették azt.
Az eredeti javaslatot fogadták el 10 igen,
5 nem szavazattal.

Útfelújítás

A települési képviselõk a mûszaki osztály
illetékeseivel, a városrészeket bejárva
együtt állapítják meg a jelen helyzetet.
Ezzel kapcsolatban részletesebb elõter-
jesztés készül az áprilisi ülésre.
A családsegítõ elhelyezését a Mészöly is-
kolánál úgy oldják meg, hogy a gazdasági

egységet az emeletre helyezik. A család-
segítõ el lesz különítve az iskolától.
Schmidt Lóránt: Csak az idén 40-nel nõ
az óvodások száma, mi van akkor, hogyha
két éven belül újra szükség lenne arra az
épületre?
Juhász János: Nincsen nagyobb születés-
szám. A családsegítõ bejárata a Rózsa ut-
ca felõl lesz, így megoldott a teljes elkülö-
nülés.
Õri: Számomra igazán megdöbbentõ,
hogy ilyen áron csinálja meg valaki az át-
alakítást, hát büdösül jól jár az a vállalko-
zó, aki ezt megkapja.
(A javasolt 1. változat szerint az átalakítás
1,73 millióba kerül majd. Szerk.)
Dr. Krupa: A családsegítõt is át kellene
alakítani, mert nem megfelelõ, csak ide-
iglenes mûködési engedélye van, mert
nincs interjúszoba, 1,2 millió Ft kellene
rá.
11 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellet az 1.
változatot elfogadták.
Pályázati önrészre az önkormányzat a
sárszentmiklósi könyvtár és klub részére
128.000 Ft-ot, a József Attila Mûvelõdési
Központ részére 144.000 Ft, a rétszilasi
klub részére 55.000 Ft, a sárhatvani klub
részére 64.000 Ft, a pusztaegresi klub ré-
szére 80.000 Ft önerõt különít el.

Bejelentések

H. Varga László: A kistérségnél intéz-
ménytársulás ügyben milyen fejlemények
vannak? A Magyar utca, Köztársaság út
keresztezõdésében az árokba csúszott a
Magyar utca névtáblája.
Juhász János: Keddre hívtuk össze Nagy-
lók és Hantos polgármesterét, jegyzõjét
és az intézményvezetõjét. A sáregresi-
ekrõl olvashattunk a helyi lapban. Teg-
nap megkérdeztem a polgármester asz-
szonytól, hogy õ így nyilatkozott-e, mert
akkor egy-két szavam nekem is lenne az
ügyhöz, õ figyelmesen elolvasta. Öröm-
mel állapítottam meg egyébként, hogy
nem ismeri az újságot — a Bogárd és Vi-
déke újságról van szó —. Tehát õ nem
szokta olvasni, azt mondta, de az én álta-
lam odatett fénymásolatot elolvasta, azt
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mondta, hogy õ ilyen dolgot nem nyilat-
kozott, de a lényeg ez. Tehát vélhetõen
õvelük nem lesz ilyen típusú együttmûkö-
dés.
(A polgármester rosszindulatú csúsztatá-
sának tipikus megnyilatkozását szemléltet-
jük a fenti mondataival. Az igazság az —
amit keserû szájízzel a polgármester is
kénytelen egy fél mondatban bevallani —,
hogy a sáregresi képviselõ-testület határo-
zatot hozott arra, hogy nem köt iskola-
társulási szerzõdést Sárbogárddal. Errõl la-
punkat a polgármester asszony személye-
sen tájékoztatta. A polgármester asszony
lapunk elõfizetõjeként minden csütörtökön
személyesen Hargitai Lajos laptulajdonos
kezébõl kapja meg az újságot. Ilyenkor egy
kávé mellett eszmét is cserélünk a hét
eseményeirõl. Többek között az errõl szóló
írást is elõttem olvasta el a polgármester
asszony és annak egy szava ellen nem emelt
kifogást. Sõt, a napokban felhívott telefo-
non, és tájékoztatott arról, hogy Juhász
János kérdõre vonta õt nyilatkozatáért, mi-
re felvilágosította, hogy valóban testületi
határozatot hozott a sáregresi képviselõ-
testület arról, hogy nem köt iskolatársulási
megállapodást Sárbogárddal. Szerk.)
Sinka: A Penny mögött, a Penny és a gimi
között, amikor a Penny épült, sok törme-
lék és szemét halmozódott fel, amit be-
nõtt a gaz. Mikorra lesz az eltüntetve?
Gábris: Jön az ünnep, van-e elég zász-
lónk a villanyoszlopokra?
Juhász János: Rendeltünk.
Horváth: Többen megkérdezik tõlem,
hogy valami munkahely lesz-e itt Sárbo-
gárdon vagy mit tervezünk? Mint a süket
nézek rájuk, mert nem tudok választ ad-
ni. Javasoltam még az elõzõ ciklusban,
hogy Széles Gáborral vegyük fel a kap-
csolatot
Juhász János: Nem a mienk a terület.
Etelvári: Többen panaszkodtak a Sala-
mon és az Ifjúság utcából, hogy tönkre te-
szik a nehéz teherautók. Bízom benne,
hogy a kapitány úr intézkedni fog. Mikor
kezdõdnek a kátyúzások majd?
Dr. Krupa: Ha most született volna dön-
tése a képviselõ-testületnek, akkor kez-
dõdhettek volna a kátyúzások.
Schmidt: Gyakorlatilag egyetlen olyan
nagy áruházunk sincs, ahol lehetne hasz-
nálni mellékhelyiséget. Meg lehetne kér-
dezni a három nagy üzletünket, hogy
van-e rá lehetõség, hogy ott nyilvános
wc-t létrehozzanak, vagy biztosítsanak.
Kérem a polgármester urat, hogy ez ügy-
ben legalább érdeklõdjön ezeknél a cé-
geknél. A sportnál hozzunk olyan rende-
letet, ami lehetõvé teszi azt, hogy azt a bi-
zonyos összeget, amit mi buszköltségre
szánunk a focicsapatnál, azt õk saját ma-
guk használhassák fel és ne pedig mi. Ha
jól tudom, már történt egy pályáztatás,
van egy nyertes is. Lehet-e ilyet csinálni
jegyzõasszony?

Dr. Krupa: Hogy mennyire megértõ, aki
egy lefolytatott eljárást követõen elnyer-
te ezt a tevékenységet, tehát a személy-
szállításra vonatkozóan érvényes szerzõ-
déssel rendelkezik, azt én nem tudom
megmondani, hogy egy szerzõdésbontás
kapcsán mit lép.
Schmidt: Nem kellett volna aláírattatni
azzal a vállalkozóval, és meg kellett volna
még egyszer kérdezni azokat, akik ezt fel-
használják és azt állították, hogy sokkal
gazdaságosabban ki tudták volna hasz-
nálni ezt a dolgot.
Juhász János: Nem aláírattattuk, hanem
nyertesnek ki volt hirdetve.
Schmidt: Arra kérem szépen a jegyzõ-
asszonyt, hogy valamilyen szinten vizsgál-
juk azt meg. Más: a személyeskedésekkel
saját szegénységi bizonyítványukat állít-
ják ki egyesek.
Etelvári: Nyílt vagy meghívásos pályáza-
ton jött ez a dolog? Megnézték-e ezt a
buszt? Nem akarom a kollega urat bánta-
ni, de 27 éves ez a busz, erre én gyereke-
ket és sportolókat nem ültetnék.
Gábris: Az 30 éves.
Õri: Megjött a jó idõ, egy-két héten belül
már lehetne virágot ültetni, hogy a külsõ
településrészekre esetleg gondolnak-e,
oda is lehetne virágot kiültetni vagy eset-
leg díszfákat, ha lehetséges. A vízpalac-
kozónak a létszámfelvételéhez már több
mint 200 levelet kiküldtek a jelentkezõk-
nek, hogy egy fényképpel ellátott önélet-
rajzot küldjenek be a laktanya területére,
mert annak alapján megkezdõdik a 160
fõ kiválasztása.
Nedoba: A város központjában megépí-
tett térköves járdáknál vannak olyan
problémák, hogy a benne elhelyezett csa-
tornák csúrdig tele van szeméttel, ezt kér-
ném majd kitisztítani. Végig kellene járni
a mûszaki osztálynak, hogy vannak meg-
rongálva, illetve eltulajdonítva a tetõré-
sze ennek a csatornának, akkor azt, ha le-
het, és ha van rá anyagi fedezet, akkor ezt
pótolni kell, mert egyúttal balesetveszé-
lyes is.
Rigó László: A Bogárd és Vidéke elõzõ
számában Õri Gyula képviselõ úr jelezte,
hogy sem a Fidesz elnöke, sem a polgár-
mester úr nem reagált arra a telefonos
dologra. Akkor a testületi ülés végén kér-
tem a fideszes képviselõket, hogy min-
denki maradjon a teremben, bent marad-

tunk, elnézést kértünk dr. Szabadkai Ta-
mástól, a családjától. A magam nevében
és a Fidesz nevében elnézést kérek a csa-
ládtól és a Tamástól. Elhangzott dr. Sza-
badkai Tamás szájából, hogy az említett
képviselõ 20 évig párttagként szolgálta
azt a rendszert. A kezemben van egy hite-
les igazolás, hogy párttagsága nem volt
ennek a képviselõnek. Tavaly augusztus-
ban lépett be a Fideszbe. Az MSZMP-
nek nem volt tagja, tehát én úgy gondo-
lom, hogy lehet vádaskodni, lehet mon-
dani bármit, de el kellene gondolkodni
elõtte. El kellene gondolkodni azon,
hogy most mi ezt akarjuk-e játszani vagy
próbálunk egyszer felelõsségtudóan Sár-
bogárd érdekeiért tenni.
Rétszilason 3 közvilágítási lámpa nem
mûködik. Nagyhörcsökön a villanyveze-
tékre rálógnak az ágak. Elõbb-utóbb le
fog szakadni a villanyvezeték.
Schmidt: Egyet értek veled Laci, csak
egyetlenegy dolgot nem tudok, és azt hi-
szem, hogy azért reagálok én, mert ezt
miért nem két hónappal ezelõtt mond-
tad, amikor napirend volt, egy testületi
ülésen? Azóta volt kb. három megnyilat-
kozás, amikor engem ócsároltak. Akkor
miért nem szólaltál fel, miért csak most?
Nagyon szép, amit mondtál, csak kicsit
furcsának hangzik, mert elõtte volt olyan
testületi ülés, amikor 3 felszólalás volt,
speciel ellenem, és mind a háromban elég
keményen személyeskedtek, akkor egy
szót nem szóltál. Miért nem azoknak az
embereknek szólsz, akik melletted álltak
és tudtál róla, hogy ezek a felszólalások
meglesznek?
Rigó: Két hétig kórházi kezelésen vol-
tam, a hangfelvételrõl nem tudtam, és a
napirend elõttirõl sem tudtam, mert pén-
teken reggel kaptam meg.
Schmidt: Ezek elõtte történtek és nem
egy testületi ülésen, hanem többön is.
Rigó: Személyeskedni nem akartam, te-
hát nem is neveztelek meg téged.
Juhász János: A képviselõ-testület tagja-
it külön is szeretném megszólítani, hogy a
március 15-én 18.30-kor kezdõdõ fáklyás
ünnepi megemlékezésre legyenek szíve-
sek, aki csak tud, jöjjön el és a televízión
keresztül a város valamennyi lakóját is
tisztelettel és szeretettel várnánk.
Dr. Krupa: A héten volt egy dunaújvárosi
munkaerõ-közvetítõ és kölcsönzõ cég,
aki jelentkezett, hogy a Hankook-nak ke-
res embereket, én jeleztem, hogy a mun-
kaügyi központ vállalta ezt a szerepet, de
ha bármilyen segítségre szükségük van,
akár terem, tájékoztató tartása, abban ál-
lunk rendelkezésre. Lehet érdeklõdni a
munkaügyi központnál, mert megkezdõ-
dött a munkásfelvétel a Hankook gumi-
gyárnál.

Gyõrfi Erzsébet, Hargitai Lajos
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Közmeghallgatás
volt Cecén

Küszöbön áll Cecén a szennyvízcsatorna építése. E témában
már nem elõször tartottak közmeghallgatást. Korábban a kör-
nyezõ települések közös összefogásával terveztek regionális
szennyvíztisztító-rendszert. Erre pályázott is Cece, Vajta és
Alap, azonban a pályázatuk nem nyert. A megváltozott feltéte-
lek mellett most minden település saját szennyvízrendszer ki-
építésében gondolkodik. A csatornatársulás szervezését Vajtán
már tavaly elkezdték. Az önálló megvalósítás lehetõségét keresi
Alap és Cece község is.
Bármilyen súlyos anyagi terhet ró is ez a lakosságra, ennek meg-
valósítása a környzetterhelés problémája miatt kötelezõ és sür-
getõ feladat, feltétele a települések fejlõdésének, új vállalkozá-
sok ide településének. A múlt héten Cecén tartott közmeghall-
gatáson a csatornatársulás megszervezéséhez kérte a képvise-
lõ-testület a lakosság egyetértését.

/H/

Megmarad a cecei
ügyeleti körzet

Mint arról korábban már hírt adtunk, Sárbogárd polgármestere
kérte a kistérségi társulástól az orvosi ügyelet elszámolásának
újratárgyalását. Sárbogárd azt sérelmezi, hogy nem lakosság-
arányos a települések hozzájárulása a két ügyeleti kör között.
Vagyis Sárbogárd többet fizet az orvosi ügyelet mûködtetésé-
ért, mint a déli települések. Kifogásolják a déli települések pol-
gármesterei, hogy Sárbogárd nem hajlandó azt figyelembe ven-
ni, hogy a hátrányos helyzetû vidéki településekkel való együt-
tes pályázat hozta Sárbogárdot is elõnyösebb helyzetbe az orvo-
si ügyelet mûködtetése tekintetében. A vidékiek úgy látják,
hogy Sárbogárd visszaél az erõfölényével, és ezt kihasználva az
együttmûködésnek csak a rá nézve elõnyös oldalát fogadja el.
Látnak egy olyan hátsó szándékot is, hogy a vidéki ügyeleti kör
ellehetetlenítésével azt Sárbogárdhoz kényszerítenék be: Vaj-
ta, Cece, Alap, Alsószentiván, Sáregres községeket. Sáregres
nem akar visszakényszerülni Simontornyához. Alapos indokuk
van erre a kemény áldozatvállalásra a déli településeknek. Ezek
a községek a megyei kórháztól 60 kilométerre, vagy még ennél
is távolabb vannak. Egy sárbogárdi vagy simontornyai ügyeleti
központtal még hátrányosabb helyzetbe kerülnének, mint ed-
dig. Ezért inkább elfogadják a sárbogárdi polgármester diktátu-
mát, és vállalják a magasabb hozzájárulást, de mindenáron
fenntartják a cecei központú orvosi ügyeleti kört. A legutóbb
Mezõszilason megtartott kistérségi társulási ülésen abban
egyeztek meg, hogy májustól lakosságarányosan járul hozzá
minden település az orvosi ügyelet fenntartásához.

Hargitai Lajos

Elbúcsúztatták Garbacz Istvánt
Garbacz István halála megrendítette egész Sáregrest. A teme-
tésére, aki csak tehette, eljött. Ekkora tömeg talán soha nem
volt ebben a temetõben. A ravatalozó elõtti füves területet el-
lepték a koszorúk, sírcsokrok. A gyászolók megrendülten állták
körül a koporsót. Kétoldalt támogatták az elhunyt idõs édes-
anyját, aki már a második fiát veszítette el. Garbacz István, a re-
formátus egyház presbitere volt. A gyülekezet lelkésze mellett
ott sorakozott az egész presbitérium a koporsó elõtt, és énekel-
ték: „Tebenned bíztunk elejétõl fogva, Uram…”

A lelkész búcsúztatója után a polgármester asszony búcsúzott
képviselõtársai nevében a testület alpolgármesterétõl, Garbacz
Istvántól, majd elkísérték utolsó útjára a hozzátartozók és az
egész falu szeretett halottukat.
Ez a halál talán elgondolkodtatja a gyûlölködõket, hogy legyen
végre béke a faluban.

Hargitai Lajos

1% a környezetünkben élõ súlyosan
fogyatékos gyermekekért

A Csipike Egyesület (volt Autista Gyermekekért Egyesület)
kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-át
ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén élõ súlyosan, hal-
mozottan fogyatékos gyermekek javára. Felajánlásukat elõ-
re is köszönjük!

Az egyesület neve: Csipike Egyesület.
Adószáma: 18491328-1-07.
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A marokkói nagykövet látogatása
Mint lapunk elõzõ számában arról tudósítottunk, a Petõfi Sán-
dor Gimnáziumba látogatott Moulay Abbes Kadiri, a Marok-
kói Királyság nagykövete. Itt a gimnázium francia tagozatos di-
ákjai fogadták egy kedves mûsorral. A mûsor annyira tetszett a
nagykövet úrnak, hogy egy népszerû francia dalhoz még a rit-
must is pattogtatta az ujjával.

A nagykövet beszélt Marokkó történelmérõl és a mostani ma-
rokkói életrõl. Elbeszélésébõl megtudhattuk, hogy Marokkó

sokáig francia gyarmat volt, és a 40 éves francia megszállás alatt
elterjedt az egész országban a francia nyelv.
A diákok a gimnázium évkönyvét és jelvényét ajándékozták a
találkozás emlékére vendégüknek. Megdicsérve a tanulók jó
nyelvtudását annak reményével búcsúzott, hogy e nyelv birto-
kában a gyerekeknek lesz még lehetõségük megismerni az õ
csodálatos szép országát.

Hargitai Lajos

„Csatát nyertünk, de a háborút elvesztettük?
A rendszerváltás óta egyik legtöbbet emlegetett gondolatkör a
területi kiegyenlítés, felzárkóztatás kérdése. Megfigyelhettük,
hogy minél kevesebb történik tényszerûen ez ügyben, annál
többet beszélnek róla (fõleg választások idõszakában). Különö-
sen szembetûnõ ez Fejér megyében, ahol az északi területek
fejlettsége mellett a három leszakadó déli kistérség az ellenpél-
da (infrastruktúra, munkanélküliség és a társadalmi-gazdasági
mutatók egész sora). Tulajdonképpen mulasztásos törvénysér-
tés történik ciklusok óta, mert mind az önkormányzati, mind a
területfejlesztési törvény kimondja a kiegyenlítés, felzárkózta-
tás szükségességét.
A területfejlesztésben ismert az utak gazdasági-társadalmi fej-
lõdést indukáló hatása, ezért vettük örömmel, hogy közel tíz-
éves küzdelem után a döntéshozók az M8-as út nyomvonalának
déli változatát fogadták el (erre utal a címbeli „csatanyerés”).
Utak, elkerülõ utak viszont közben máshol épültek, épülnek.
Ezekre — nem vitatjuk — szintén szükség van. Viszont a déli te-
rületeken egy fejlesztést, felújítást sem kezdenek meg (M8,
64-es, sárbogárdi elkerülõ), ez mindenképpen méltánytalan,
szûk látókörû döntés, ellentmond a korábbi terveknek, ígére-

teknek. Ha hozzávesszük a statisztikákat az elnyert pályázatok
számáról és összegszerûségérõl, még tovább nyílik ez az olló. A
déli térségek helyzete jelenleg kilátástalan.
A sokat emlegetett 2007—2013 közötti európai uniós pályázati
lehetõségekrõl tudjuk, hogy a jó lobbi- és saját erõvel rendelke-
zõ települések ugrásra készek (esetenként már „elugrottak”).
Ez tovább rontja és végképp semmissé teszi a déli területek „fel-
zárkózását”. (Ha a fizika törvényei itt is érvényesülnének, a
megye az M7-es út „tengellyel” már felborult volna.)
Csak egy megoldás lehetséges: központi döntéssel (a kiüresedõ
TEKI helyett, mellett) a „déli” pályázatok külön alappal való
támogatása pozitív diszkriminációja. Ez harmonizál az EU fej-
lesztési elveivel is.
A csatát — bármilyen furcsa is — nem a déli térségek veszítik el,
az egész megye (régió) vesztes lesz. Ennek gazdasági-társadal-
mi következményei végiggondolásra érdemesek, külön tanul-
mányt érdemelnének.”

Macher Pál, a hátrányos helyzetû kistérségek tanácsnoka,
Lajoskomárom polgármestere

Eszmecsere a romák és a
rendõrök között

Hétfõn délután Lasancz Zoltán rendõrkapitány és munkatársa, Nagy Nor-
bert rendõr százados eszmecserét folytatott a sárbogárdi romák, a cigány ki-
sebbségi önkormányzat képviselõivel a közrend és közbiztonság kérdéseirõl.
A jó hangulatú beszélgetésben egyetértettek abban, hogy a romák és a rend-
õrség között az évek alatt jó viszony alakult ki. Sárbogárdon viszonylag kevés
konfliktus van a rendõrök és a romák között. A roma képviselõk hangsúlyoz-
ták, hogy fontos kérdésként kezelik a közrend, közbiztonság ügyét. Ezt azzal
a gesztussal is megerõsítették, hogy egyikük felajánlotta, õ maga és mások is
szívesen részt vennének a polgárõrség munkájában.

/H/
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Aki szereti a mézet

Ismeretlen tettes 2007. február 2-a és 4-e
közötti idõben a Sárhatvan—Nagyhör-
csök közötti erdõbõl eltulajdonította F.
T. sárbogárdi lakos 7 db közép boczonádi
típusú méhkaptárát a benne lévõ 7 méh-
családdal. Az eltulajdonítással kb.
210.000 Ft kár keletkezett.

Süteménytolvaj gyerekek

B. Cs. 2007. február16-án mozgóárus-
ként süteményt árult Sárosdon. Mikor a
Komáromi utcában megfordult, odasza-
ladtak hozzá gyerekek, és megkérdezték,
hogy mit árul. Õ ekkor az autóból kiszállt,
majd megmutatta a süteményt. Ekkor két
dobozzal kivettek az autóból és elszalad-
tak vele. Ezt követõen az autó ajtaját be-
csukta, beült az autóba, hogy elmenjen,
akkor azt tapasztalta, hogy a gyerekek az
autó ajtaját kinyitják, abból egy tálca sü-
teményt kivesznek, és azzal beszaladnak
az egyik házba. A bejelentõ ezt követõen
értesítette a rendõrséget. Az eltulajdoní-
tással kb. 20.000 Ft kárt okoztak. Az
ügyben végzett adatgyûjtés eredményre
nem vezetett.

Ütközött, majd elhajtott

Március 1-jén 18.20 órakor ismeretlen
gépjármûvezetõ az ismeretlen frsz.-ú és
típusú, bordó színû személygépkocsival
közlekedett Sárbogárd lakott területén

belül a Salamon utcán az Árpád utca irá-
nyából az Ifjúság utca irányába. A Sala-
mon u. 43. szám elõtt letért a menetirá-
nya szerinti bal oldali útpadkára, és neki-
ütközött a Salamon u. 41. számú ház ka-
pubejáró hídján, 45 fokban álló BMW tí-
pusú személygépkocsi jobb hátsó részé-
nek. Az ütközés hatására a BMW sze-
mélygépkocsi a bal elejével a kerítésnek
ütközött. Az autóban személy nem tar-
tózkodott. Az okozó gépkocsira, illetve a
vezetõjére vonatkozóan egyéb adat nem
merült fel.
Ismeretlen tettes 2007. március 1-jén
19.40 órakor Alapon, a kultúrház elõtt
parkoló Seat Cordoba típusú személy-
gépkocsi bal hátsó ablaküvegét betörte,
és abból eltulajdonította F. I. alapi lakos
táskáját. Az eltulajdonítással kb. 15.000
Ft, míg a rongálással kb. 20.000 Ft kár
keletkezett.
Ismeretlen tettes 2007. március 1-jén, 20
óra elõtti idõben Sárbogárd, Rákóczi
úton parkoló Daewoo Lanos típusú sze-
mélygépkocsi jobb hátsó ablaküvegét be-
törte, és eltulajdonította K. Z. övtáskáját,
melyben iratai és kb. 7.000 Ft készpénz
volt. Az eltulajdonítással kb. 11.000 Ft,
míg a rongálással kb. 20.000 Ft kár kelet-
kezett.

Ittas vezetõk

L. Z. 2007. március 2-án, 00.19 órakor
Sárkeresztúr, Szabadság utcában közle-
kedett Lada típusú személygépkocsival,
amikor a rendõrjárõr megállította . Az el-
lenõrzés során az alkoholszonda a lefújás
után 1,38 mg/l értéket mutatott . Neve-
zett személyt Aba orvosi ügyeletre vérvé-
tel céljából elõállították, ahol a vért az
ügyeletes orvos levette, és a személyt
közepesen ittasnak találta.
2007. március 3-án, 11.34 órakor Sárbo-
gárd, Tompa M . utcán B. F. kerékpárjá-
val közlekedett, amikor a rendõrjárõr
megállította, és vele szemben alkohol-
szondát alkalmazott, melynek eredmé-
nye lefújás után 0,69 mg/l értéket muta-
tott. B. F. a helyszínen semmiféle irattal
hitelt érdemlõen igazolni nem tudta ma-
gát, ezért adatainak megállapítása végett
elõállításra került. Az italfogyasztást a
nyilatkozaton elismerte, ellene szabály-
sértési eljárás indult.

Hajnali látogatók

Ismeretlen tettes 2007. március 3-ára,
reggelre, Sárkeresztúr, Rákóczi utcai in-
gatlan hátsó udvarába kerítéslenyomás
módszerével bement, majd a garázs mel-
lett elhelyezett akácfa kupacból 10 darab
oszlopot tulajdonított el. A lopással oko-
zott kár kb. 18.000 Ft, a rongálással oko-
zott kár kb. 2.000 Ft.

Ismeretlen elkövetõ 2007. március 2-án,
22.00 óra és 2007. március 4-én, 23.00 óra
közötti idõben a Cece, Újmajori telephe-
lyen parkoló 2 db tehergépkocsi üzem-
anyag-tartályát feltörte, és eltulajdoní-
tott kb. 500 liter gázolajat. A lopással
okozott kár kb. 130.000 Ft, a rongálási
kár kb. 15.000 Ft.
Ismeretlen tettes 2007. március 6-ára vir-
radóra a Sárbogárd, Vasút út 2. szám
alatt parkoló személygépkocsi tanksap-
káját felfeszítették. A tehergépkocsiból
kb. 100 liter gázolajat tulajdonítottak el,
illetve a lezáratlan szerszámosládából
szerszámokat tulajdonítottak el. Az eltu-
lajdonítással okozott kárról nyilatkozni
nem tudtak.
Ismeretlen tettes 2007. március 11-én, a
délutáni órákban Nagylók, MÁV-állo-
más és Felsõkörtvélyes közötti vasútvo-
nal és az azt keresztezõ földes útnál lévõ
vasúti fényjelzõ készülékek lencséit, vala-
mint azok izzóit kõvel kidobta.

Meglopták a gyászolót

H. A. nagyvenyimi lakos a tulajdonát ké-
pezõ Suzuki személygépkocsival érkezett
Alsószentivánra, temetésre. A temetõ
mellett a dûlõút szélén parkoltak le, majd
õ is, illetve a felesége is a gépkocsi utaste-
rében az ülés alá helyezte a táskáját, majd
az autót lezárták, és a temetésre mentek.
A temetés végével visszamentek a sze-
mélygépkocsijukhoz, és akkor tapasztal-
ták, hogy annak mindkét elsõ ablakát be-
törték, táskájukat eltulajdonították. A
táskában mobiltelefonjuk, személyes ira-
taik és hitelkártyájuk volt. Az eltulajdoní-
tással kb. 100.000 Ft kárt okoztak, míg a
rongálással okozott kár kb. 50.000 Ft. Az
elkövetõvel kapcsolatban érdemleges
adat nem merült fel.

Távollétükben betörtek
hozzájuk

K. A.-né, kálozi lakos telefonon bejelen-
tette, hogy lakásába — míg nem tartóz-
kodtak otthon — betörtek, számítógépet,
készpénzt tulajdonítottak el kb. 200.000
Ft értékben. A lakás bejárati ajtaját be-
zárták, azonban az utcai kiskaput nem.
Kb. 19.30 óra körüli idõben értek haza,
mikor azt tapasztalták, hogy a lakás bejá-
rati ajtaját befeszítették, a lakásban kuta-
tást végeztek. A helyszínrõl nyomkövetõ
kutya indítására is sor került. A helyszíni
adatgyûjtés során az elkövetõvel kapcso-
latban érdemleges adat nem merült fel.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Rendõrségi
felhívás

A rendõrség kéri, hogy a mindenkori
idõjárási körülményeknek megfelelõ-
en, az út- és látási viszonyokhoz iga-
zodva vegyenek részt a közlekedés-
ben. A gyalogosok az esõ elõl kapuc-
nik, esernyõk alá bújnak, kérjük, hogy
közúton való áthaladáskor ilyenkor
alaposabban nézzenek körül, hiszen
az esõs, nedves burkolaton a jármûvek
féktávolsága is megnõ, a közlekedés
számukra is nagyobb kockázattal jár.
Ugyanakkor a jármûvek vezetõi is kal-
kulálják bele, hogy a gyalogosokra
ilyenkor jobban kell figyelni, mert ta-
lán óvatlanabbak esõ idején. Kérjük,
hogy a KRESZ-szabályok maradékta-
lan betartása mellett, kifogástalan mû-
szaki állapotú jármûvel vegyenek részt
a forgalomban. Ne feledjék! Az úton
egyenrangú feleknek kell, hogy
legyenek! Ittasan ne üljenek volán
mögé! Használják az autó passzív
biztonsági eszközeit!
Balesetmentes jó közlekedést kíván-
nak Fejér megye rendõrei az útjaikon
közlekedõknek!

R. Szabó Ágnes FMRFK sajtószolgálata
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Hirdetmény
A Közép-dunántúli Környezetvédel-
mi Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõségnél 7911/2006 ügyszámon
közigazgatási hatósági eljárás indult a
Sárbogárd, Alsótöbörzsök, Sárszent-
miklós, Rétszilas belterületi vízrende-
zés engedélyezésével kapcsolatban.
A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL törvény (a továbbiak-
ban Ket.) 29. § (7) bekezdésének értel-
mében az alábbi közleményt adom ki.
Az ügy tárgya: belterületi vízrendezés
(csapadékvíz-elvezetés).
A tervezett létesítmény rövid leírása:
újabb árvizek és katasztrófa megelõ-
zésére a város egész területére kiterje-
dõ, összehangolt, átfogó, komplett,
vízelvezetõ-rendszer kiépítése.
A hatásterület határai: Sárbogárd,
Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós, Rét-
szilas közigazgatási területe.
A Ket. 15. § (2) bekezdése alapján a lé-
tesítménnyel kapcsolatos, illetve az
engedélyezésre irányuló eljárásban a
hatásterületen levõ valamennyi ingat-
lan tulajdonosa és az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyzett jogszerû használó-
ja ügyfél.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról,
hogy személyesen, illetve a törvényes
vagy írásban meghatalmazott képvise-
lõjük útján — Frigyesi Gyuláné ügyin-
tézõvel (tel.: 06 (22) 514 300, 310-es
mellék) történõ egyeztetés szerinti he-
lyen és idõben — betekinthetnek a
Víziterv Alba Kft. 66/2005. sz. terveibe
és az ügy egyéb irataiba.
Az iratokról másolatot, kivonatot ké-
szíthetnek vagy másolatot kérhetnek.

Dr. Kling István igazgató

Mezõszilas—Sárbogárd 3-2 (2-0)
Mezõszilas: 100 nézõ, Vezette: Kovács
Tamás. Mezõszilas: Kotsis, Szepesi,
Nagy N., Kiss, Borza, László (Kilinkó),
Nagy Z., Sülyi (Tücsök), Varga, Kereszt-
úri, Vukovics. Sárbogárd: Sipõcz, Csuti I.
Z., Juhász, Hegedüs, Lakatos (Ilyés), Ba-
ki, Kapusi, Szabó J., Huszár (Szabó II.
A.), Pálinkás, Csendes.

Már a 2. percben a hazaiak elõtt adódott
gólszerzési lehetõség, Vukovics lövését a
védelem hárította. A 4. percben Pálinkás
18 m-es lövését üggyel-bajjal fogta a ha-
zaiak kapusa. A 13. percben Vukovics
használta ki a védelem bizonytalanságát,
beadására Sülyi érkezett, és kilõtte a
hosszú sarkot, 1-0. A 15. percben Kapusi
szabadrúgását Pálinkás fejelte kapura, a
hazai kapus hárította a fejest. A 17. perc-
ben Baki távoli lövését védte Kotsis. A 21.
percben Keresztúri közeli lövése ment a
kapu mellé. A 25. percben Keresztúri
már nem hibázott, 2-0. A 38. percben
Vukovics beadását Keresztúri 2 m-rõl a
kapu mellé fejelte.

A második félidõt vendégtámadások ve-
zették be, melyek rövid idõn belül meg-
hozták elõbb a szépítést, majd az egyenlí-
tést. Az 52. percben Huszár pontos be-
adását Csendes fejelte a hálóba, 2-1. Az
55. percben Kapusi 28 m-es szabadrúgása
ment a kapu mellé. Az 57. percben Kapu-
si lövését a kapus kiütötte Csendes elé,
aki a kapusba lõtte a labdát. A 60. perc-
ben Juhász lövése a kapufáról pattant a

mezõnybe. A 62. percben Kapusi hatal-
mas bedobását Csendes fejjel csúsztatta a
hálóba, 2-2. Az egyenlítés után a hazaiak
is bátrabban támadtak, a 65. percben
Vukovics közeli lövése szállt mellé. A 68.
percben Kilinkó beadását az üresen ha-
gyott Varga fejelte a hálóba, 3-2. A 75.
percben Varga szabadrúgása szállt kapu
fölé. A 82. percben a játékvezetõ Pálin-
kást szövegelésért kiállította. A 85. perc-
ben a vendégek 11-eshez jutottak. Sipõcz
lövését a hazai kapus kivédte. Egyenlítési
lehetõség volt. A 86. percben Juhász
megkapta a második sárga lapot, ezzel õ
is a kiállítás sorsára jutott. A 88. percben
Kapusi 18 m-es szabadrúgása szállt kapu
fölé.

Ifjúsági mérkõzés:
Mezõszilas—Sárbogárd 1-2 (1-1)

Vezette: Piros László. A téli, holt szezon-
ban az ifjúsági csapatnál edzõváltás tör-
tént. Bodó Zoltán helyét ezentúl Tóth
Zoltán foglalja el a kispadon. Küzdelmes
mérkõzés volt, sok kihagyott gólhelyzet
jellemezte a találkozót, melyen a szeren-
csésebb csapat gyõzött. Góllövõk: Mon-
dovics D., Nagy T.

Március 18-án, vasárnap, 13 és 15 órakor
hazai pályán Kulcs csapatát fogadjuk baj-
noki mérkõzésen.

Hajrá Sárbogárd!
Pozsár László

A Femol-csoport eredményei
Tác-Csõsz, Gorsium—Füle

2-0 (0-0)
100 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ: Ger-
gõ, Nagy. Ifjúsági mérkõzés. 3-2.

Mezõszilas—Sárbogárd
3-2 (2-0)

80 nézõ, vezette: Kovács. Gólszerzõ: Sü-
lyi, Keresztúri, Varga, illetve Csendes
(2). Kiállítva: Pálinkás, Juhász (Sárbo-
gárd). Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

Szabadbattyán—Seregélyesen
0-1 (0-0)

100 nézõ, vezette: Jakab. Gólszerzõ:
Bencsik. Ifjúsági mérkõzés: 2-6.

Mezõfalva—Elõszállás 0-2 (0-1)
110 nézõ, vezette: Gyõri. Gólszerzõ:
Boldi, Felföldi. Ifjúsági mérkõzés: 7-0.

Cece—Sárszentmihály 2-3 (2-2)
120 nézõ, vezette: Bányai. Gólszerzõ: Ju-
hász, Molnár, illetve Gulyás (2), Tóth.
Kiállítva: Németh, illetve Tóth, Kellner,
Rapai. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

Lajoskomárom—LMSK 0-2 (0-0)
130 nézõ, vezette: Koszorús. Gólszerzõ:
Szûcs, Nyikos. Ifjúsági mérkõzés: 1-1.

Baracs—Pálhalma SE 1-2 (0-1)

150 nézõ, vezette: Kovács Z. Gólszerzõ:
Radnó, illetve Simon, Romhányi. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 1-3.

Kulcs—Káloz 0-4 (0-2)

120 nézõ, vezette: Dala. Gólszerzõ: Stivi,
Májer (2), Gál. Ifjúsági mérkõzés. 2-3.

A Femol-csoport állása

1. Sárszentmihály 16 12 447-22 40
2. LMSK 16 12 2 2 33-11 38
3. Pálhalma 16 10 4 2 37-14 34
4. Lajoskomárom 16 9 3 4 33-25 30
5. Seregélyes 16 8 2 6 39-28 26
6. Sárbogárd 16 7 5 4 38-21 26
7. Káloz 16 7 4 5 32-23 25
8. Baracs 16 7 2 7 26-25 23
9. Mezõfalva 16 7 2 7 22-27 23
10. Tác-Csõsz 16 6 4 6 33-34 22
11. Füle 16 6 2 8 30-29 20
12. Mezõszilas 16 6 1 9 30-33 19
13. Cece 16 4 2 10 25-36 14
14. Kulcs 16 4 1 11 19-43 13
15. Szabadbattyán 16 2 1 13 17-55 6
16. Elõszállás 16 1 1 14 20-55 4

A Szabadbattyántól 1 büntetõpont levonva.

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA-BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Apa és fia küzdelme

Twister—Toledo 2005 6-1 (2-1)
Vezette: Ébl M. Twister: Bodoki, Ba-
logh, Tóth, Szabó, Kristóf. Csere: Bognár
I., Bognár T., Strausz. Toledo: Csuti J., ifj.
Bodoki, Csuti T., Kiss L., Kiss A. Csere:
Barabás, Horváth Zs., Orbán.
A második és a harmadik helyezett mér-
kõzésén az elsõ igazi nagy helyzetre a 9.
percig kellett várni, Szabó azonban ki-
hagyta a lehetõséget. Kiss A. szerzett ve-
zetést a Toledonak, ekkor azonban senki
sem gondolta, hogy ez az egy Toledo gól
lesz a mérkõzésen. Elõbb egyenlített a
Twister Bognár T. révén, majd a 19. perc-
ben Bognár I. elõnyhöz is juttatta csapa-
tát. A második félidõ a Twister játékáról
szólt, annak ellenére, hogy Barabás két-
szer is a kapufát találta el a labdával. Apa
és fia küzdelmébõl ezúttal az apa csapata
került ki gyõztesen a szertelenül játszó fi-
atalok ellen. Sárga lap: Balogh, Kristóf.
Góllövõk: Bognár T., Bognár I. (2), Tóth,
Kristóf (2), illetve Kiss A.

Gyõzött a jobb csapat

Taki Team—Magnum 1-5 (0-2)
Vezette: Tóth I. Taki Team: Lajtos, La-
katos, Rohonczi M., Geiger, Fövenyi.
Csere: Vörös. Magnum: Györök, Mihal-
kó, Csendes, Lakatos, Bor. Csere: Kapu-
si, Mádi.
A Magnum a mostani mérkõzésen sokkal
jobb benyomást keltett, mint a felsõház-
ból kiesõ Taki Team. Huszárosan kezd-
tek a csapatok, Lajtosnak volt több dolga,
két esetben is maga mögé kellett nyúlnia
az elsõ félidõben. A második félidõ elején
feltámadt a Taki Team, melynek eredmé-
nye szépítés lett. Itt elfogyott az erõ, mert
egymás után hármat kaptak. Góllövõk:
Geiger, illetve Bor (3), Mihalkó, Mádi.

A Cece mumusa

Pusztaegresi Fiúk—Miklós-Cece
3-3 (3-2)

Vezette: Ébl M. Pusztaegres: Ellen-
bruck, Batári, Magyarosi, Kolonics, Fo-
dor. Csere: Bosnyák, Õri Cs., Õri Gy.
Miklós-Cece: Kokics, Pajor, Klazer, Kiss
P., dr. Erdélyi. Csere: Farkas, Varga.
Az õszi mérkõzésen is ez volt az ered-
mény. Alig telt el 10 perc és máris veze-
tett a Pusztaegres. Másfél perc múlva
egyenlített a Miklós-Cece. Kezdés után
Fodor újra vezetést szerzett, majd meg-
toldotta még eggyel. Klazer szépített. A
második félidõben jogos büntetõhöz ju-
tott a Cece. A labda mögé dr. Erdélyi állt.
Lövése után a labda a kapuban kötött ki.
Ezzel az eredménnyel elszálltak a Cece
dobogós reményei. Sárga lap: Kiss J.
Góllövõk: Fodor (3), illetve Kiss P., Kla-
zer, dr. Erdélyi.

Biztos, hogy nem lesz bronzérem
Arsenal—Flamengó 5-2 (1-1)

Vezette: Tóth I. Arsenal: Haray, Lukács,
Veres G., Derecskei G., Veres P. Csere:
Érsek, Kiss R., Palásti. Flamengó: Banda,
Tóth S., Berta, Vértes, Lakatos. Csere:
Derecskei J., Killer, Tóth A.
A 20. másodpercben Lukács révén veze-
tést szerzett az Arsenal. Az elsõ félidõben
még Vértes egyenlített, más említésre
méltó esemény nem történt. A második
félidõben megint vezetést szerzett az
Arsenal, majd egyenlített a Flamengó.
Az Arsenal biztossá tette a gyõzelmet az
elfáradó csapat ellen. Góllövõk: Lukács
(2), Érsek, Palásti (2), illetve Vértes (2).
Csonka csapat ellen

DKS—Krencz-nagyker 3-8 (2-2)
Vezette: Ébl M. DKS: Suplicz, Somogy-
vári, Domján, Kassai. Csere: —. Krencz:
Pálinkás, Ragyamóczki, Schneider J., So-
mogyi, Petrovics. Csere: Király, Schnei-
der T. Vámosi.
Az 1+3 fõvel játszó DKS az elsõ félidõ-
ben jól tartotta magát. Ez a játékrész a
Krencz csapatra nézve szégyenteljes. Sõt,
a második félidõ elején még a Krencz-
vezetés után egyenlített a DKS. Eddig
tartott az erõ, összeesett a DKS-csapat. A
Krencz-csapat fölénybe került és sorban
rúgta a gólokat. Sárga lap: Kassai. Góllö-
võk: Kassai (3), illetve Somogyi (2), Ki-
rály, Vámosi (2), Schneider, J. (3).
Listavezetõhöz méltóan

Enying—Extrém 3-4 (1-3)
Vezette: Ébl M.
A mérkõzést március 15-én, 18.00 órakor
a Bogárd Tv mûsorán teljes terjedelem-
ben megtekinthetik, kísérleti jelleggel.
Góllövõk: Csányi, Krizsán (2), illetve
Hajnal (3), Roszkopf.

B. B. Truck—Haladás 0-2 (0-0)
Vezette: Ébl M. B. B. Truck: Meilinger,
Varga, Dobrovocki, Sebestyén, Zádori.
Csere: Bognár, Simon. Haladás: Géczi,
Szántó K., Szalai, Szabó, Nagy. Csere:
Hollósi, Szántó Zs.
A két csapat elsõ félidei játéka csalódást
okozott a döntetlen eredménnyel. Töb-

bet birtokolta a labdát a Haladás, bár a
gólszerzésre mindkét csapatnak volt esé-
lye. Azonban vagy a kapusok hárítottak
vagy a játékosok sokat hibáztak. A máso-
dik félidõben a jobban összpontosító Ha-
ladás megszerezte a vezetést, majd bün-
tetõhöz jutott, melyet biztosan értékesí-
tett ezzel kialakította a végeredményt.
Piros lap: Zádori (2 perc). Góllövõ: Nagy
(2).
Alsóházi rangadó?

Spuri—Vasutas 6-2 (6-1)
Vezette: Tóth I. Spuri: Németh, Kiss J.,
Huszár T., Ádám T. Huszár L. Csere:
Kiss J., Kovács I. Vasutas: Kehl, Schmidt,
Bozsoki, Kiss J., Huszár L. Csere: —.
Nem, mert a tabella utolsó két helyét el-
foglaló csapat közül a jobb játékerõt kép-
viselõ Spuri megérdemelten szerezte
meg a három pontot az elsõ félidei játéka
alapján. A második félidõ játéka, azon-
ban sok kívánnivalót hagyott maga után.
Arra még nem volt példa, hogy egy csapat
20 vereséggel és mínusz három ponttal
zárja a bajnokságot. Góllövõk: Ádám,
Huszár T., Kiss T., Kiss J. (2), Huszár L.,
illetve Freschli, Bozsoki.
Eldõlt vagy még sem a bajnokság?

Bad Boys—Légió 2000-Fair Bútor
2-3 (2-2)

Vezette: Ébl M. Bad Boys: Porkoláb,
Mikuli, ifj. Soós, Berzeviczy, Juhász L.
Csere: Juhász Á. Légió: Megyesi, Huszár,
Csuti, Mondovics, Csizmadia. Csere:
Horváth, Németh, Szilágyi Cs., Szilágyi
F., Rozgonyi.
Egy perc alatt egy-egy gól mindkét kapu-
ban. Emberelõnybe került a Légió, amit
ki is használtak, míg a Bad Boys ezt nem
tudta. A szabadrúgást gyorsan elvégezte
a Bad Boys játékosa, és a labda a kapuban
kötött ki. Egyenlõ az elsõ félidõ eredmé-
nye. A második félidõben Csuti találatá-
val átvette a vezetést a Légió. Keménye-
dett a mérkõzés. A 17. percben kitörõ
Bad Boys játékost hátulról gáncsolták,
meglepetésre a játékvezetõ a sípjába hár-
mat fújt, ezzel befejezettnek tekintette a
mérkõzést, holott jelezték neki, hogy há-
rom perc vissza van még a mérkõzésbõl.
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Ennek ellenére õ hajthatatlan maradt. A
Bad Boys vezetõje az óvási díj befizetése
mellett a mérkõzést mûhiba címén meg-
óvta, így az eredmény a tabellán nem sze-
repel. Piros lap: Berzeviczy 2 perc, illetve
Csuti 2 perc. Góllövõk: Mikuli, Juhász L.
illetve Csuti (3).
A jobbtól kikapni nem szégyen

Memphis Plus—OMV 4-1 (0-0)
Vezette: Tóth I.
A mérkõzést március 16-án, 18 órakor a
Bogárd Tv teljes terjedelemben, felvétel-
rõl közvetíti. Góllövõk: Simon (2), Em-
perger (2), illetve Lengyel.

— G. F. —

Tabella
A Bogárd és Vidéke-csoport

1. Extrém 13 3 373-38 42
2. Magnum 12 1 766-63 37
3. Memphis Plusz 9 4 562-44 31
4. Enying 10 1 883-60 31
5. Krencz-nagyker 9 1 974-55 28
6. Flamengó 8 4 749-65 28
7. Sárkeresztúr KIKE 8 4 769-60 28
8. DKS 8 2 967-77 26
9. OMV 8 3 862-60 24
10. Taki Team 3 2 1450-91 11
11. Arsenal 2 3 1433-79 9
Az OMV összeredményébõl 3 pont levonva.

A góllövõlista állása
39 gólos: Bor József (Magnum), 27 gólos:
Somogyi László (Krencz-nagyker), 22 gó-
los: Körmendi II. Zoltán (Enying).

A Fair Bútor-csoport
1. Légió-Fair Kft. 14 1 395-27 43
2. Twister 13 4 271-28 43
3. Toledo 2005 14 3 280-47 35
4. Miklós-Cece 10 4 577-51 34
5. Vidámfiúk 11 1 779-63 34
6. Haladás 10 3 660-36 33
7. B. B. Truck SE 6 2 1143-60 20
8. Bad Boys 6 2 1061-52 17
9. Pusztaegresi Fiúk 4 3 1243-69 15
10. Spuri 4 1 1429-74 13
11. Vasutas - - 2027-139 -3
A Bad Boys és a Vasutas összeredményébõl 3 pont
levonva. A Toledo 2005 összeredményébõl 10 pont
levonva.

A góllövõlista állása
42 gólos: dr. Erdélyi Tamás (Miklós-
Cece), 41 gólos: Horváth János (Vidám-
fiúk), 35 gólos: Kristóf Gábor (Twister).

FELHÍVÁS
8 fõs nõi csapatok

jelentkezését várjuk
városi

KÉZILABDA-
BAJNOKSÁG
indításához.

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

Sárszentmiklós—Kápolnásnyék
1-1 (0-0)

Sárszentmiklós: 300 nézõ, vezette: Szabó
J. Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A.,
Szarka, Csanaki, Palotás (Bodó) Fülöp,
Salga (Káli), Tórizs (Tóth), Markovics,
Bakos, Král. Kápolnásnyék: Nagy Gy.,
Dömsödi, Szalai, Sipos,Takó, Pápay, De-
li, Kiss R., Topos Z., Szente (Szenes),
Bartos (Andorka).
Mint a nézõszámból is kitûnik a szurko-
lók már ki voltak éhezve a futballra. Ab-
ban mindenkinek megegyezett a vélemé-
nye, hogy ez a forduló rangadója az átiga-
zolási idõszakban igencsak megerõsödött
vendégcsapat ellen. Ennek megfelelõen
a jól elõkészített pályán nagy iramban
kezdtek a csapatok, de javarészt a me-
zõnyben folyt a küzdelem.
Majd a 30. perc környékén nagyobb se-
bességre kapcsolt csapatunk, de támadá-
saink eredménytelenek maradtak.
Félidõben a szurkolók véleménye meg-
egyezett abban, hogy két azonos képessé-
gû csapat játszik egymás ellen. Amelyik
csapat elõbb rúg egy gólt, az meg is szerzi
a három pontot.
A második játékrészre — a cseréknek be-
tudhatóan — csapatunk „védekezõbb”
stílusban lépett pályára, ahogy lenni szo-
kott mi kaptunk gólt.
48. perc: a kápolnásnyéki csapat a 16-
osunk jobb oldali vonalától kapott egy
szabadrúgást (zárójelben megjegyezném
szerintem a szabálytalanság a büntetõ te-
rületen belül volt), melyet beadtak, és a
hosszú oldalon érthetetlen módon egye-
dül hagyott Takó 4 méterrõl a hálóba fe-
jelt, 0-1. Ezután nagyobb sebességre kap-
csolt csapatunk, a 65. percben a végig agi-
lisan játszó Salga egy lepattanóból egyen-
lített, 1-1.
A mérkõzés hátralévõ részében felváltva
forogtak veszélyben a kapuk, de már to-
vábbi gól nem születetett.

A mérkõzés összképét tekintve igazságos
eredmény lett, bár véleményem szerint
csapatunk talán közelebb állt a gyõze-
lemhez.
A szurkolók körében megegyezett az a
vélemény, hogy nagyszerû mérkõzést ját-
szott a két csapat, nyitó mérkõzésnek
nem vártak ilyen játékot. Igaz, hogy hazai
környezetben „csak” egy pontot szerez-
tünk, de a mérkõzés elõtt látatlanban na-
gyon sokan elfogadták volna ezt az ered-
ményt.
Véleményem szerint ezt megélhetjük si-
kernek is, különösen azért, mert egy
olyan bajnokesélyes csapat ellen értünk
el döntetlent, amelyik a téli átigazolási
idõszakban jelentõsen erõsítette az
amúgy sem gyenge játékoskeretét. Elsõd-
leges esélylatolgatás során szinte min-
denki egyöntetûen a kápolnásnyéki csa-
patot tartja befutónak az elsõ helyre.
Horváth Csaba edzõ: Nagyon jó mérkõ-
zésen, kis szerencsével nyerhettünk vol-
na. A csapat helyt állt a nagyon jó erõket
felvonultató ellenféllel szemben. Jók:
Papp A., Markovics, Salga.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Kápolnásnyék 2-1

(1-1)
Egyenlõ erõk küzdelmét hozó meccsen, a
már elõkészületi mérkõzéseken, a felnõtt
csapatban is bemutatkozó Bartók vezér-
letével megérdemelten nyertünk.
Hétvégén Adonyba utazik csapatunk,
ahol 15 órakor kezdõdik a mérkõzés.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a magyar ku-
pában 2007. március 28-án, 14.30 órakor
hazai pályán fogadjuk a Veszprém me-
gyei Márkó FC csapatát, melyre szeretet-
tel várjuk a szurkolókat. Esetleges gyõ-
zelmünkkel nagy lépést teszünk a kitû-
zött célunk felé, hogy mi játszuk a Sza-
badföld-kupa döntõjét.

Szabó Béla

A
ké

p
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zt
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ó

Megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság tabellája

1. Sárosd 16 11 3 2 49-20 36
2. Velence 16 10 3 3 53-23 33
3. Csór 16 10 2 4 37-20 32
4. Kápolnásnyék 16 10 1 5 33-21 31
5. Etyek 19 9 - 7 38-30 27
6. Bicske 16 8 3 5 25-17 27
7. Polgárdi 16 8 3 5 22-15 27
8. Sárszentmiklós 16 7 3 6 30-19 24
9. Aba-Sárvíz 16 6 6 4 24-19 24
10. Kisláng 16 7 2 7 25-33 23
11. Iváncsa 16 6 1 9 25-28 19
12. Szabadegyháza 16 5 2 9 24-42 17
13. Kisapostag 16 4 2 10 24-40 14
14. Dunafém-M. 16 3 3 10 22-52 12
15. Alba-Regia 16 3 1 12 18-41 10
16. Adony 16 2 3 11 24-53 9
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A MEGTÖRTSÉG ISKOLÁJA
Ézsaiás könyvében ezt olvassuk:

„Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik,
szent az õ neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtört-
tel és alázatos lelkûvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem
a megtörtek szívét.” (Ézsaiás 57, 15)

Van egy fontos tulajdonság, amelynek láthatóvá kell válnia min-
den igazi hívõben, és amely látható volt Jézus Krisztusban is, ez
pedig a megtörtség. Az emberek többsége, amikor a megtört-
ségre gondol, akkor ezen a kifejezésen valamilyen borzalmas,
negatív megfogalmazást ért. A legtöbb ember úgy gondol a
megtörtségre, mint egy olyan negatív állapotra, amelyet vala-
hogy mindenképpen el kellene kerülni. Gyakran szoktuk mon-
dani, hogy: „Láttad ezt vagy azt az embert? Nagyon megviseltnek,
nagyon megtörtnek látszott.” Pedig a megtörtség valójában nem
ez. A megtörtségen a Biblia szerint egy olyan állapotot kell érte-
nünk, amely nem más, mint az önzõ és a saját dicsõségét keresõ
hústesti természetünk erõtlensége, ezért a megtörtség a Biblia
szerint egy nagyon pozitív tulajdonságnak számít. Mostani
sikercentrikus világunkban egyáltalán nem népszerûek a meg-
tört szívû emberek, sõt valójában soha nem is voltak azok. Az
ilyen embereket egyébként szinte alig lehet észrevenni, hiszen
ezek az emberek nem törtetnek, nem akarnak mindenáron a kö-
zéppontba kerülni, hanem egyszerûen csak tiszta szívbõl akar-
ják szeretni Istent és az embereket. Hangjuk szinte alig hallható,
és a bennük rejlõ értékeket is csak azok veszik észre, akik szin-
tén megtört szívûek. Nem túlzok, ha azt állítom, hogy a világ új-
ra és újra igyekszik kivetni magából ezeket az embereket. A vi-
lág által lenézett és megvetett emberek õk, de Isten pontosan az
ilyenekrõl mondja azt, hogy „velük lakom”.

Azt szoktuk mondani, hogy általános értelemben Isten minde-
nütt jelen van, és ez így is van, hiszen õ valójában külön-külön
egyikünktõl sincs messze (Apostolok Cselekedetei 17, 26-27).
Van viszont Istennek egy személyesen a saját életünkben is
megtapasztalható közelsége, amelynek eléréséhez nem egy fizi-
kai helyre kell elmennünk, hanem a megtörtség állapotába kell
eljutnunk. A Biblia sok helyen tanítja, hogy Isten erejéhez is
csak erõtlen és megtört állapotunkban juthatunk hozzá. Mivel
ebbe az állapotba a magunk erejébõl soha nem leszünk képesek

eljutni (egyébként a hústesti természetünk nem is szereti ezt az
állapotot), ezért Isten földi életünk nehézségeit használja fel
annak érdekében, hogy a közelébe juthassunk. Ez azért van így,
mert Isten világa és a mi világunk között óriási ellentétek van-
nak. Az ellentétek miatt viszont nincs átjárási lehetõség e két vi-
lág között, ezért el kell jutnunk a megtörtség állapotába, amely-
ben lehetõséget kapunk arra, hogy minden tekintetben azono-
suljunk Jézus Krisztussal, hiszen õ az út a mi Mennyei Atyánk-
hoz. Ez a fájdalmas, de mégis csodálatos állapot nagyon gyakran
egy folyamat során jön létre az életünkben, ezt a folyamatot pe-
dig úgy is hívhatjuk, hogy a megtörtség iskolája. Ebben az iskolá-
ban nagyon kevesen járnak, mert itt olyan tantárgyak vannak,
amelyek ma sem népszerûek. Aki ebben az iskolában tanul, an-
nak naponta fel kell vennie a keresztjét, és így kell követnie Jé-
zust. Aki ebben az iskolában tanul, annak meg nem értésben,
megvetésben, kitaszítottságban van része, sõt, alkalmanként
még üldözésben is. Ebben az iskolában szenvedések és könnyek
vannak, amelyekkel öntözheted az Úr lábait, pontosan úgy,
mint az az asszony, akirõl a Lukács 7, 36-39-ben olvashatunk. A
próbák és a szenvedések odahajtanak minket az Úr lábaihoz,
ahol a megfelelõ idõben irgalmat és segítséget találunk. Isten
kegyelme által gyõztesen jöhetünk ki próbáinkból, és amikor
egy-egy próbából gyõztesen emelkedünk ki, akkor már nem
csak az Úr lábait látjuk, hanem hit által megláthatjuk az õ arcát
is, mert az az Isten, aki magasságban és szentségben lakik,
feltárja magát megtört szívünk számára, hogy megérezhessük
közelségét és szeretetét, hiszen õ felüdíti az alázatosak lelkét és
a megtörtek szívét.
Talán néhány éve hallottam valahol, hogy a profi vitorlások még
az ellenszélben is képesek célba jutni, ha a hajó vitorláját megfe-
lelõ szögben tartják. Nem szoktam vitorlázni, ezért nem is tu-
dom ellenõrizni ennek az állításnak a valóságtartalmát, azt a
tényt viszont a Biblia alapján bátran állíthatom, hogy életünk
hajója még szenvedéseink viharában is mindenképpen el fog
jutni a célba, vagyis magához Istenhez, ha mi mindvégig belé
vetjük bizalmunkat, ezért bátran segítségül hívhatjuk õt, mert
nincs messze tõlünk. Közeledjünk hozzá, és akkor õ is közeledni
fog mihozzánk.

Nochta Pál Attila

MEGHÍVÓ
Sáregresen március 17-én,

szombaton, délután 17 órakor
a Csók István Mûvelõdési Házban

az „ÉLET SZAVA” Alapítvány
közremûködésével

EVANGELIZÁCIÓRA VÁR MINDEN
ÉRDEKLÕDÕT A SÁREGRESI
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET.

Az evangelizáció keretében
pantomim elõadás,

koncert és bizonyságtételek lesznek.
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17-én, szombaton, 19 órakor

Éjszaka

a múzeumban
Színes, szinkronizált, amerikai

vígjáték

A New York-i Természetrajzi Múze-
um kiállító csarnokai telis-tele vannak
csodás látnivalókkal, ott állnak örök
mozdulatlanságba dermedve, és jám-
boran tûrik, hogy a látogatók megbá-
mulják õket. Ám egy éjszaka, a múze-
um új éjjeliõre rájön, hogy éjszaka a ki-
állítási tárgyak életre kelnek, és amit
mûvelnek, mindennek nevezhetõ,
csak jámbornak nem.
A hihetetlen kaland akkor kezdõdik,
amikor Larry Daley (Ben Stiller) jobb
híján a Természetrajzi Múzeumba
szegõdik el éjjeliõrnek, s miután meg-
kapja a gyors eligazítást, és kezébe
nyomják legfontosabb munkaeszköz-
ét, az irdatlan elemlámpát, egyedül
marad a múzeum kihalt termeiben.
Legalábbis azt hiszi, hogy egyedül van.
Larry rémülten látja, hogy az õskori
szörnyek, vadállatok és történelmi fi-
gurák egymás után életre kelnek, és a
múzeumban elszabadul a pokol. Az éj-
szakát csak a néhai elnök, Teddy
Roosevelt (Robin Williams) segítsé-
gével sikerül túlélnie. Ám a lehetõség,
hogy kirúgják állásából, és csalódást
okoz kisfiának, megsokszorozza ere-
jét. Larry harcot indít a múzeum meg-
mentéséért. Egész életében az alka-
lomra várt, hogy valami nagy dolgot
mûveljen, a pillanat elérkezett.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!Megjelent

A Sárbogárdi Iparos
Olvasókör jegyzõkönyve

1924-1937.

A Madarász József Városi Könyvtár
gondozásában a Bogárd és Vidéke
Lapkiadó adta ki ezt a jelentõs és

igen érdekes könyvet.

Írta és szerkesztette
Szõnyegi Hajnalka.

Kapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadónál 2500 Ft-os áron.

Tinódi
kötélhúzás

2007. április 8-án, 9 órakor.

Ötfõs férfi- és nõi csapatok jelentkezé-
sét várjuk 2007. április 5-éig a tinódi
presszóba.
Nevezési díj: 2500 Ft/csapat, ami tar-
talmaz egy tányér energiapótló ételt
is.

Kedves leendõ
elsõ osztályos

tanuló!
Tisztelt szülõk!

Iskolánk, az alapi Arany János Általá-
nos Iskola „Iskolába hívogató” cím-
mel játékos bemutató foglalkozást
tart, melyre szeretettel meghívunk
minden jövendõ elsõ osztályos tanu-
lót, és tisztelettel várjuk a gyermekek
szüleit is.

A foglalkozások helye:
Fõ utcai iskola épülete.

A foglalkozások ideje:
2007. március 24., délelõtt 9 óra.

Minden meghívottat szeretettel
várunk!

Az iskola alsós pedagógusai,
az iskola diákönkormányzata

Takács Jánosné igazgató

Szerkesztõségünkben kaphatók

többek között az alábbi könyvek:

A Szent István

Általános

Iskola története

1926-2005

Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;

Kocsis Lajos:

Légy jó, kisfiam!

Almádi Sándor:

Labdarúgó

kisokos(kodó)

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.
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Sajttekercs
Hozzávalók 4 személyre: 30 dkg trappista
sajt, 15 dkg sonka, 2 db fõtt tojás, 1 db
tejszínes sajtkrém, 3 szál újhagyma, 1db
piros-sárga-zöld kaliforniai paprika, 1/2
csokor petrezselyem, 1 kk. mustár, só,
bors, ízlés szerint.
Elkészítés: a tojásokat lereszeljük, a
hagymát és a petrezselymet apróra
vágjuk, és a sajtkrémmel, mustárral
együtt kikeverjük egy tálban. A sonkát
és a kaliforniai paprikákat kis kockák-
ra vágjuk, összekeverjük a sajtkrém-
mel. Ízlés szerint fûszerezzük. A trap-
pistát megolvasztjuk, majd alufóliára
borítjuk, téglalap alakúra formázzuk.
A tölteléket rákenjük, feltekerjük,
alufóliába csomagoljuk, és hûtõben
dermesztjük. Amikor lehûlt (vizes
késsel), szeleteljük. Nagyon finom és
színes roládot kapunk, amit felhasz-
nálhatunk sajttálakhoz, hidegtálak-
hoz, elõételekhez.

Töltött tojás
Hozzávalók: 6 fõtt tojás, 25 dkg natúr
krémsajt, 1 kiskanál mustár, fehérbors,
sonkaszeletek, kapribogyó (aki nem sze-
reti, az ki is hagyhatja), 1 fej saláta, 1
csokor petrezselyem.
A fõtt tojásokat kettéhasítjuk, sárgáju-
kat kikaparjuk áttörjük.
A krémsajttal simára keverjük és a
mustárral, fehérborssal fûszerezzük.
A tölteléket a tojások üregébe púpoz-
zuk. Tetejüket sonkaszeletekkel és
kapribogyóval díszítjük. Salátalevéllel
és petrezselyemmel körberakva tálal-
juk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

MÉLTÓSÁGGAL
Tisztelt Hallgatóság!

A méltóságos jelzõ a 18. században az
uralkodót illette. Például II. Rákóczi Fe-
rencnek volt hivatalos titulusa, hogy
„méltóságos fejedelem”. A legutóbbi vi-
lágháború elõtt nálunk Horthy kormány-
zó adományozta ezt a címet püspökök-
nek, egyetemi tanároknak s más kitûnõ-
ségeknek, tehát a jelzõ kétszáz év alatt
jócskán devalválódott.
A méltóság eszerint valaha fejedelmi tu-
lajdonság volt, késõbb a tekin-
télyesség velejárója. Ahogy a
tévébõl, rádióból, újságokból
megtudhatjuk, jelenleg mind-
azokat megilleti, akik az idei
március 15-ei ünnepségek so-
rán nyugisak lesznek, nem or-
dítják világgá a miniszterelnök-
rõl, a kormányról kialakított
véleményüket, nem dobálnak
köveket, nem hajigálják zápto-
jással a nekik nem tetszõ
szónokot, nem fütyülnek velõt-
rázóan, nem „randalíroznak”.
Mármost mi a randalírozás?
Csoportos garázda viselkedés,
kirakatok betörése, autók fel-
borítása, felgyújtása, más em-
berek tulajdonának és a köztulajdonnak
a rombolása, enyhébb formában a szemét
tárolására rendszeresített tárgyak ürítge-
tése közterületre. Miért randalíroz, aki
randalíroz? Egyrészt azért, mert huligán,
destruktív típus, szeret rosszat tenni,
marháskodni. Valami miatt gyûlöli a vilá-
got, mondjuk mert az apja sokat verte, a
kedvese elhagyta, a tanító megbuktatta
õt, nincs munkahelye. Esetleg így akar ki-
tûnni. Vagy egyszerûen a vérében van a
rombolási düh. Aki nézi a tévé hírszolgál-
tatásait, láthatja, hogy a világon ma sokan
randalíroznak, szinte kizárólag fiatalok.
Igen, a fiatalság bizonyos csoportjai ron-
dán lázadnak. Ez csoportlélektani jelen-
ség is: ha bekerültél egy csoportba, együtt
kell ordítani velük, nem vonhatod ki
magad. És a vezér, aki megszabja, hogy
mit kell tenni, többnyire a legizgágább.
Attól van tekintélye.

Van aztán másfajta randalírozás is. A te-
hetetlenségi dühkitörés, a frusztrációs in-
dulat. Egy lebénított állapotból való irra-
cionális kitörési kísérlet. A láncra vert
farkas láncharapó õrjöngése. Manapság
ezzel is igencsak számolni kell.

Mi ezzel szemben a méltóság? Nem tu-
dom, ki használta elõször ilyen helyzetre,
de nem volt rossz fej. Nagyon pozitív ki-
csengésû szó, rangot ad. Aki ünneplõben,
normális méretû kokárdával a mellén,
hang nélkül, fegyelmezetten álldogál az
ünnepi gyûlésen, és pissz nélkül hallgatja
meg a Nemzeti dalt és az ünnepi szóno-

kot, aztán hazamegy ebédelni vagy az ün-
nepség idõpontjától függõen vacsorázni,
az méltósággal ünnepel, s akár Rákóczi
fejedelem méltó utódjának érezheti ma-
gát. És másnap az újságban olvashatja,
hogy a magyar nép méltósággal ünnepelt.
Jó érzés, büszkeség tölti õt el. És mi taga-
dás, abban reménykedünk, hogy ez lesz.
Nem az ordításokról, narancsdobálások-
ról van itt már régen szó! Az csak a
felszín. A lényeg a szónok és a hallgató
lelke mélyén játszódik le titkosan. Méltó-
sággal?
Tisztelt Hallgatóság, ravasz dolog a
nyelv, ravasz készítmények a szavak. Ész-
re sem vesszük, és úrrá válnak fölöttünk,
intézkednek helyettünk, már-már a Sors
erejével hatnak. Pedig csak a levegõ rez-
géseit továbbítják, vagy elektromos rez-
géseket közvetítenek számunkra. Vi-
gyázni kell velük!

(L. A.)

A fotók 2006. október 23-án készültek Budapesten
(Fotó: Politika, Privát)
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Rejtvény

Írd be a szavakba az ly és j
betûket, majd párosítsd õket

a szómagyarázatokkal!
karabé., mu.a, gá.a, para.,
1. Rabszolgák által hajtott evezõs ha-
jó.
2. Ostoba, esetlen.
3. Régi fegyver, lovassági puska.
4. Zöld levelû, fõzeléknek használt nö-
vény.

Beküldési határidõ: március 20.

A DÖGLÖTT EGEREK
Volt egyszer egy szegény ember. Ez a sze-
gény ember kora reggel tarisznyát vetett
a vállára, a tarisznyába egy darab kenye-
ret, egy kicsi paprikás szalonnát, no meg
egy kulacs bort tett, s kiment a szõlõbe.
Ott, ahogy kiment a szõlõbe, kivette a laj-
bija zsebébõl a réznyelû bicskáját, elõ-
szedte a kenyeret, a szalonnát, s megette
mind egy befaló falásig. Aztán fogta a ku-
lacsot, s egy hajtásra kiitta mind egy csep-
pig. Üres volt a tarisznya, üres a kulacs is,
mehetett szépen haza.
Amint ment, mendegélt hazafelé látta,
hogy az út szélén egy csomó döglött egér
feküdt. Megállott, gondolkozott, tûnõ-
dött magában, hogy ugyan bizony micso-
da szerencsétlenség érhette ezeket az
egereket, hogy így egymásra döglöttek.
De hát hiába gondolkozott, úgy sem tud-
ta volna feltámasztani, ment tovább.
Amint egy pár lépésre haladott, elgon-
dolkodott:
— „Ejnye — mondta magában —‚ fölve-
szek egy pár egeret, beteszem a tarisz-
nyámba, jó lesz a macskának.”
Visszafordult, fölvett három egeret, a ta-
risznyájába tette, s hazavitte. De mire ha-

zaért, egészen megfeledkezett az egerek-
rõl. Letette a tarisznyáját, aztán vacsorá-
hoz ült.
Egyszerre csak hozzá súrlódott a macska,
elkezdett dorombolni, hízelkedni.
— Ejnye — mondta a szegény ember a le-
ányának —‚ most jutott eszembe, hogy
három döglött egeret hoztam a macská-
nak, eredj, leányom, vedd ki a tarisznyá-
ból!
Szaladt a leány, benyúlt a tarisznyába, s
hát uramteremtõm, nem volt abban egér,
hanem volt a három egér helyett három
ragyogó fehér ezüsttallér. Futott az apjá-
hoz, s mondja nagy örömmel:
— Nézze, apámuram, egér helyett tallért
találtam a tarisznyában!
— Az ám, ez igazán tallér — mondta a
szegény ember.
Hej, Istenem, megörült, de nagyon. Gon-
dolta, hátha a többi ezüsttallérrá változ-
tak. Futott ki a mezõre, egyenest oda,
ahol a döglött egereket találta. De bizony
oda hiába futott, mert az egereknek hí-
re-pora sem volt.
Ha azok az egerek el nem tûntek volna,
az én mesém is tovább tartott volna.

Heti idõjárás

Szerdán a hajnali ködfoltok feloszlása
után eleinte napos idõ lesz, de dél-
utántól idõnként már megnövekszik a
felhõzet. Csütörtökön egy gyenge hi-
degfront hatására több felhõre és csak
rövid napos idõszakokra számítha-
tunk, de számottevõ csapadék nem va-
lószínû. Ekkor kissé gyengül a nappali
felmelegedés, ám péntektõl ismét
visszatér a jobbára napos idõ, a maxi-
mumhõmérsékletek ismét egyre több-
felé meghaladják a 15 fokot. Újabb
felhõzóna vasárnap érheti el térségün-
ket. A reggeli hõmérséklet -1—7, a
nappali 9—18 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
Hegedû, sorompó, esernyõ, babako-
csi, vaskapu, törölközõ,
Helyes megfejtést küldött be: Horgasi Dó-
ra, Nagylók; Törzsök Beáta, Sárbogárd;
Katona Diána, Sárbogárd; Jákob Mária,
Sárbogárd; Koska Alexandra, Sárbo-
gárd; Barabás Tamás, Kislók; Varga
Dávid, Sárbogárd; Kutassy Gabriella,
Sárbogárd; Ambrózi Miklós, Sárbogárd;
Jákob Zsuzsanna, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

KOSKA ALEXANDRA
Sárbogárd, Vasút u. 49.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

DIÁKOLIMPIA
Az elmúlt hétvégén került megrendezésre az ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA döntõje
Kecskeméten. Erre a versenyre azok a versenyzõk kerültek be, akik a megyei versenyt
megnyerték, így jogot szereztek az indulásra. Fejér megyét két fiú és két lány képvisel-
te: Körmendi Bence, Kucsi Zoltán dunaújvárosi, Nádori Dóra csákvári és Tósoki
Fanni sárbogárdi versenyzõk.
Az elsõ napon, március 10-én, szombaton a csapatversenyekre került sor, ahol a fiúk
és a lányok igen szép eredményt értek el: az ötödik helyen végeztek.
Másnap vasárnap pedig az egyéni versenyekre került sor, ahol a fiúk szépen küzdöt-
tek, fel is jutottak a fõtáblára, de a legjobb nyolc közé jutásért vívott mérkõzésen
elvéreztek, és kiestek.
A lányok viszont ennél jobban tartották magukat, nagy csatákat vívtak az ellenfelek-
kel. Ez olyan jól sikerült, hogy Nádori Dóra a harmadik helyet szerezte meg, Tósoki
Fanni pedig ennél elõkelõbb helyen végzett, megnyerte a versenyt, és az országos
diákolimpia bajnoka lett.
Gratulálunk a szép eredményhez, és további sikereket és hasonló szép eredményeket
kívánunk!

A SAK vezetõsége
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Március 17., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Pufóka
kalandjai 8.15 Az én kis állatkertem 8.25 Abszolút 8.50 Momentán 9.20 Iskolatár-
sak 10.30 Fogadóóra 11.00 Delta 11.30 Ízvadász 12.00 Hírek 12.05 Csellengõk
12.30 Baba tévé 13.00 Mindentudás egyeteme 13.55 Munka-társ 14.25
MaXmotor 14.55 Út Pekingbe 15.25 TS — Bajnokok Ligája magazin 16.00 Nõi
kézilabda — Bajnokok Ligája-mérkõzés 18.00 Testi mesék 18.58 Föld tv 19.00
Híradó 19.30 Luxor-show 19.55 Ötöslottó-sorsolás 20.10 Emma 22.10
Dob+basszus 22.40 Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár ügyében 0.35
Hírek 0.40 Sporthírek 0.55 A dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 3.40 Forma-1 5.25 WS — Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág törté-
netébõl 6.25 Kölyökklub 9.00 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék
11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Így készült 13.10 Egy rém
rendes család 13.35 Forma-1 15.45 Harmadik mûszak 16.40 A hegy foglyai 18.30
Híradó 19.00 Címlapsztori 20.00 A három testõr visszatér 23.50 Malackodók 3.
1.35 Egy lehetetlen ügy 3.05 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 TV2-matiné 9.45 A vadon naplója 10.15 Kalandjárat 10.45 Babavilág
11.20 Tájvadász 11.55 Dilizsaruk 12.30 Hetedik mennyország 13.30 JAG —
Becsületbeli ügyek 14.25 Csillagközi romboló 15.25 Euréka 16.25 Csillagkapu
17.25 Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Sztárok a jégen 20.30
Activity 21.10 Hõsök 0.05 Delta kommandó 2.20 Ed 3.10 Chris Isaak-show 4.00
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi tü-
kör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Kontinensek, szán-
tóföldek 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Új-
ság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sport-
világ 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Dallamkeresõ
21.04 Krúdy Gyula két egyfelvonásosa 21.29 Kárpáti kaland 21.53 Donizetti: A
kegyencnõ — Leonóra áriája III. felvonás 22.00 Krónika 22.20 A 23. óra 23.00
Hírek, kenó 23.04 Diszkotéka 0.10 Éjszaka

Március 18., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori
8.55 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.20 Unitárius ifjúsági mûsor
10.30 Mai hitvallások 11.00 Görög katolikus mise 12.00 Hírek 12.20 Nótaszó
12.50 TS — Rövid pályás gyorskorcsolya csapat-vb 14.45 Sport7 15.35 Magyar
elsõk 15.55 Stílus 16.25 Feszti körkép 16.55 Abszolút 17.25 Kész-Pénz 17.55
BBC-exkluzív 18.58 Föld tv 19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 A szólás szabadsága
21.35 Mi lenne, ha? 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 23.15 TS — Motorsport
RTL KLUB: 3.30 Forma-1 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 8.45 Inuyasha 9.15 re-
ceptklub 10.30 Játék 11.30 Cadillac Drive 12.00 Híradó 12.30 Vadnyugati fejva-
dász 13.15 Magyar Autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.10 A dadus 16.35 Dög-
lött akták 17.30 Titkos küldetés 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Állj, vagy lö-
vök! 21.55 Heti hetes 23.05 Auschwitz 0.15 A szerencse városa 1.55 Portré 2.25
X-csapat
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 TV2-matiné 9.50
Lassie 10.25 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.30 Knight Rider
13.25 Flipper legújabb kalandjai 14.25 Monk — Flúgos nyomozó 15.30 Smallville
16.30 Gyilkos számok 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Moziverzum — Gagyi mami 22.05 Furcsa pár 2. 0.50 Képírók 2.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát-medencei krónika 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjé-
ben 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szentmise közvetítés 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda
14.35 Népdalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04
Batthyány, az örökmécses 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág
19.30 Esti mese 19.40 János vitéz — részletek Kacsoh Pongrác—Heltai Jenõ
daljátékából 20.04 Egy rádiós naplójából 21.05 Közvetítés a komáromi Jókai
Színházból: A kõszívû ember fiai 22.00 Krónika 0.10 Éjszaka

Március 19., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Mit fõz-
zünk ma? 9.15 TS—Úszó- és vízilabda-vb 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszí-
nû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Roma magazin 13.00
Domovina 13.30 Munka-Társ 14.00 Kész-Pénz 14.30 BBC-exkluzív 15.35 Kodály
125 15.45 Nótaszó 16.10 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradó
16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ, a varázsló 17.50 Jog-alap 17.55 Bûvölet
18.58 Föld Tv 19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 A tv ügyvédje 21.00 Kékfény
22.00 Hétfõ este 22.35 Kultúrház 23.05 Provokátor 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek
23.50 Olga nyara 1.30 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.50 Játék 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Gyõzike 22.00 Új részekkel! A rettegés foka 23.10 Tele-
fon 1.15 Reflektor 1.30 Bundesliga 2.40 ITTHON 2.55 AutóMánia 3.25 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Alfred Hitchcock bemutatja 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.30 Lisa

csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen 21.00 NCIS 22.00 Szulák And-
rea-show 23.00 Tények este 23.30 Elboronálva 24.00 Csillagkapu 0.50 Stephen
King: Macskaszem 2.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00 Kró-
nika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Vadhattyúk — Epizódok
Jung Chang regényébõl 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.00 Krónika
14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Mi lesz ebbõl? Részle-
tek Kánya Emília önéletírásából 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

Március 20., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Mit fõz-
zünk ma? 9.05 TS — Úszó- és vízilabda vb 11.00 Titokzatos Násztya 11.45 Mit
fõzzünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran
12.55 Unser Bildschirm 13.25 Baba Tévé 13.55 Dob+basszus 14.20 Magyar el-
sõk 14.40 Emeljük fel szívünket! 14.45 Katolikus krónika 15.15 Kodály 12515.25
Csináljuk a fesztivált! 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók
16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap 17.55 Bûvölet 18.58 Föld Tv
19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Önök kérték! 21.00 Kedd 21 22.00 Kedd este
22.35 Kultúrház 23.05 Határtalan emberek-határtalan történetek 23.35 Hírek
23.40 Sporthírek 23.50 Marie és Julien története 2.15 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.50 Játék 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Vészhelyzet 22.00 A Grace Klinika 22.55 XXI. század, a
legendák velünk élnek 23.25 Az elnök emberei 0.25 Reflektor 0.40 Igaz történetek
2.15 X-csapat 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.35 Észbontó 13.25 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen 21.00 Banditák 23.35 Tények
este 0.05 Alexandra-pódium 0.35 Pacific Palisades 1.25 Magyar film 3.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33 Vad-
hattyúk 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.33 A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.10 Társalgó
15.05 Hangos recept 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra
plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Mi lesz ebbõl? 21.05 Vallási híradó 21.35
Népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó
23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka

Március 21., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A tv ügy-
védje 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.10 Szívtipró gimi 11.00 Titokzatos Násztya 11.45
Mit fõzzünk ma? 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska
12.55 Ecranul nostru 13.30 Mûkorcsolya-vb 15.10 Kormányváró 15.40 Kodály
125 15.45 Fogadóóra 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók
16.45 Tv-taxi 17.05 Quinn doktornõ 17.50 Jog-alap 17.55 Bûvölet 18.58 Föld tv
19.00 Híradó 19.40 Köztévé 20.00 Fórum 1-2. 22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház
23.05 Lapozó 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Atlantisz gyermekei 1.34
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
13.45 Játék 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 CSI — Miami helyszínelõk 22.00 Dr. Csont 22.55 Alias
23.50 Reflektor 0.10 Kingdom Hospital — A félelem kórháza 1.05 X-csapat 2.45
Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.35 Észbontó 13.25 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100 ellen 21.00 Született feleségek
22.00 Egy rém rendes család Budapesten 22.30 4400 23.30 A mélység fantomja
0.30 Tények este 1.00 Doktor Detroit 2.35 Hack—Mindörökké zsaru 3.25 Aktív
@TVSZKETTO = KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falu-
rádió 6.33 Az én hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Króni-
ka 11.20 Tetten ért szavak 11.33 Vadhattyúk 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája
14.10 Zene-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport-
világ 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Mi lesz ebbõl? 21.05 Magyarok a
nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04 Nagymeste-
rek — világhírû elõadómûvészek 0.10 Éjszaka
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Március 22., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Lapozó
9.30 TS — Úszó- és vízilabda vb 11.00 Mûkorcsolya-vb 12.45 Híradó 13.00
Slovenski utrinki 13.25 Együtt 14.00 Abszolút 14.30 Krém 15.25 Kodály 125
15.35 Életképek 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 Csü-
törtök este 22.35 Kultúrház 23.05 Panoráma 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50
TS — Összefoglaló 0.40 Pengetõ 1.35 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.45 Játék 15.15 Disney-rajzfilm 16.45 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 22.50 Házon kívül 23.25
Ments meg! 0.20 Reflektor 0.35 Infománia 1.05 Így készült 1.30 X-csapat 2.15
Házon kívül 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.25 Észbontó 13.25 Mozidélután
15.05 Lisa csak egy van 16.05 Bûbájos boszorkák 17.05 Született feleségek
18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a 100
ellen 21.00 Hõsök 22.05 Végképp eltörölni 0.20 Strucc 0.50 Tények este 1.20 A
fõnök felesége 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó
család 11.33 Vadhattyúk 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó
15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz,
piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvi-
lág 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Mi lesz ebbõl? 21.06 kopogtató
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04
Ez is, az is 0.10 Éjszaka

Március 23., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Mit fõz-
zünk ma? 9.15 Önök kérték! 9.30 Mûkorcsolya-vb 11.10 Titokzatos Násztya
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 12.55 Sírjaik hol
domborulnak? 13.25 Delta 14.00 Körzeti magazinok 14.50 Kodály 125 15.00 Ab-
lak 16.15 Múltidézõ Vitrayval 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.45 Tv-taxi
17.05 Ablak 17.50 Jog-alap 17.55 Bûvölet 18.58 Föld tv 19.00 Híradó 19.40 Köz-
tévé 20.00 Csináljuk a fesztivált! 21.00 Gõg 22.00 Péntek este 22.35 Kultúrház
23.05 Múlt-kor 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 TS — Összefoglaló 0.40
Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.40 Játék 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.05 Ölve vagy halva 22.50 Gyilkos kód 0.35 Reflektor 0.50
Boszorkányok iskolája 2.30 MeneTrend
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Alfred Hitchcock bemutatja 12.15 Észbontó 13.15 A három testõr, avagy a
királyné gyémántjai 15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Szü-
letett feleségek 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Egy a
100 ellen 21.05 Kiképzõtábor 23.00 A Médium 24.00 Tények este 0.30 Veszélyes
igazság 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 Vadhattyúk 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A baptista egyház félórája 14.10 Péntek kávéház
15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Mi lesz ebbõl? 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
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FMHL lakásotthon la-
kójának eltûnése kap-
csán.
Az eltûnt neve Árpási
Mária Ilona, születési
hely, idõ: Székesfehér-
vár, 1990. június 16., any-
ja neve: Bánki Erika, lak.
áll.: 8152 Kõszárhegy,
Hõsök utca 44., lak. tar-
tózkodási hely: 2490
Pusztaszabolcs, Sza-
bolcs-puszta 3. Eltûnés-
kori lakhelye: 7000 Sárbogárd, Szent I. u. 46/a, lakásotthon.
Személyleírása: testmagassága 160 cm, testalkata sovány,
hajszíne festett szõke, szeme színe zöld, arcformája kerek,
fogazata ép, tetoválás a derekán egy nonfiguratív minta, jobb
bokán egy delfin, jobb lapockán szív formájú minta.
Ékszerek, testékszerek: az arcán pirszing, nyakában nyak-
lánc, fülében nagy karika fülbevaló, bal kezén órát visel. Láb-
méret: 38-39.
Utolsó ismert ruházata: fekete kabát, fekete, mélyen kivá-
gott felsõ, fekete farmer, és fekete csizma, fekete nõi kistás-
ka. Eltûnésekor nála volt a diákigazolványa, személyigazol-
ványa.
Nevezett személy 2007. január 2-án Budapesten szökött el
gondozójától, a Budapest, XII. ker., Kékgolyó utcában lévõ
Országos Onkológiai Intézetbõl vizsgálat közben.
Az eltûnt kiskorú személy többnyire alkalmi ismerõseinél és
rokonainál tartózkodik eltûnései alatt Székesfehérváron és
Budapesten. Felmerült információ, hogy szökései idején
szexuális szolgáltatások nyújtásában is szerepet vállal.
Az elszökött személy felkutatására tett intézkedések ez idáig
eredményre nem vezettek.
A kiskorú személyt mûtötték, illetve korábbi szökései kap-
csán felmerült, hogy drogot is fogyaszthat. Korára és csonka
családi környezetére tekintettel, valamint a felsorolt egyéb
veszélyes körülmények alapján indokolt, hogy nevezett fel-
kutatása érdekében igénybe vegyük a 2001. évi XVIII. törv.
12 § (1) bekezdés d., pontja alapján a közszolgálati mûsor-
szolgáltatók, valamint a sajtó és az internet segítségét.
Érdemleges adat felmerülése esetén a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányságot értesítsék a 06 (25) 460 046-os vagy a 107-es
segélyhívón.

Major Norbert rendõr százados, bûnmegelõzési fõelõadó
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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,
1100 Ft/db. Orvosilag ellenõrzött. Tel.: 06 (20)
9756 179.

Üzlethelyiség kiadó az Ady E. út 101. szám alatt,
a Fanni presszó mellett. Érd.: 06 (30) 9165 891.
(0921292)

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

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

90x120-as fa bukó-nyíló ablak+thermo üveg
10.000 Ft-ért eladó; 06 (20) 390 4524. (0214423)

Pusztaegresen, a Rákóczi u. 18. alatt két szoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó.
Tel.: 06 (25) 470 699.
Sárbogárd központjában családi ház eladó, pa-
nelcsere is érdekel; 06 (30) 352 2810. (0214449)

Alapon, a Fõ utcán háromszobás, gázkonvekto-
ros családi ház melléképületekkel eladó; 06 (25)
221 104, 06 (70) 315 3720. (0214116)

Sárbogárdon családi ház eladó. Érdeklõdni. 06
(70) 227 3350. (0214108)

Kislókon felújításra szoruló családi ház eladó; 06
(20) 442 1169. (0214441)

Eladó 650-es Polski Fiat 2 év mûszakival, friss
zöldkártyával. Irányár: 50.000 Ft. Tel.: 06 (20)
431 9621. (0214439)

Városközpontban 300 négyszögöles építési te-
lek eladó; 06 (20) 3330 882. (0214438)

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítését
vállalom; 06 (30) 316 3162. (0214434)

Az abai szeszfõzde rövid határidõvel pálinkafõ-
zést vállal; 06 (30) 9275 627. (0414552)

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

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

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

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

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

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

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

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

Hûtõkocsi bérlése rendezvényekre! Rendezvé-
nyekre, esküvõkre hûtõkocsi bérelhetõ. Áraink
kedvezõek! Amennyiben szolgáltatásunk felkel-
tette érdeklõdését hívja a következõ számot: 06
(30) 405 8446. Rendelkezzen velünk, készséggel
állunk szolgálatára! (0414566)

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

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

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

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

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

Kiadó 2,8 ha szántó; 06 (20) 357 5460.

Eladó 10 m-es fóliaváz (7 db); 06 (30) 318 6144.

Térkövezést vállalunk. Érd.: 06 (20) 218 0065.
(0214143)

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

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

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

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

Könyvelek! Ön vállalkozásában megszokta, hogy
megbízható, pontos, és megfontolt? Én is, így ve-
zetem a sajátom! Érdekeink közösek! Forduljon
hozzám bizalommal, 13 év tapasztalata velem ezt
mondatja. Hívjon most! Egyszeri, ingyenes ta-
nácsadást biztosítok! Tel.: 06 (20) 468 0478.

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

Kismamaruha-akció a Baby Mamiban. Minden
darab 30%-os engedménnyel kapható.

Gazdát keresek egyéves, kan, németjuhász ku-
tyának. Nem törzskönyvezett. Sárbogárd, Má-
tyás király u. 3/a; telefon: 06 (20) 462 5007.

Családi ház, üzlet, tetõtéri lakás, garázs, pince,
4000 m2-es parkosított telekkel eladó Puszta-
egresen. 06 (20) 360 0022.

Sütni való csirke kapható Tinódy u. 52.; 06 (25)
460 738. (0414628)

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

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

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

Takarítást vállalok; 06 (30) 418 2439. (0414619)

Õrspusztai sertéstelepre sertésgondozó váltó-
társat keresek; 06 (30) 294 2006. (0414618)

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

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

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

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

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

ÉPÍTÕIPARI VÁLLALKOZÁS VÁLLAL:
FÖLDMUNKÁK, ÉPÜLETEK BONTÁSÁT,

CSALÁDI HÁZAK KIVITELEZÉSÉT,
FELÚJÍTÁSÁT, BÕVÍTÉSÉT.

Mobil: 06 (30) 3533 042. (0214484)

HORGÁSZSZIGET-TÓ
SÁRBOGÁRD—NAGYHÖRCSÖKÖN

ÚJRA ÜZEMEL MÁRCIUS 10-TÕL. (0214440)

DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKTATÓ NAPOT
SZERVEZÜNK A BB SZÉPSÉGHÁZBAN

(az SZTK-val szemben)
MÁRCIUS 23-ÁN. Bejössz hozzánk

mint dohányzó, távozáskor majd
elmondhatod, hogy nem dohányzom.

Tel.: 06 (30) 902 9835. (414600)

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

WWW.MOONLIGHTEROTIKA.HU. (0414621)

GYÜMÖLCSFA-AKCIÓ!
Gyümölcsoltványok akciós áron,

695 Ft/db kaphatók
március 16-tól, amíg a készlet tart!

Gazdabolt és Faiskola, Sárbogárd,
Ady E. út 224. Tel.: 06 (25) 462 214
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PROFESSZIONÁLIS
AMERIKAI

FOGFEHÉRÍTÉS

BEVEZETÕ ÁRON.

Érdeklõdni: EL-DENT 96 Kft.
FOGÁSZATI RENDELÕ

Sárbogárd, Ady E. út 222.

Telefonszám: 06 (25) 463 466

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

HÚSVÉTI
AKCIÓS VÁSÁR!

* SZÕNYEGPADLÓK * PVC-PADLÓK
* TAPÉTÁK * EGYES SZEGETT SZÕNYEGEK

5-10-15%-os
ENGEDMÉNNYEL KAPHATÓK

A SÁRBOGÁRDI SZÕNYEGÜZLETBEN,
A GRÉTA BÚTOR UDVARÁBAN.

Cím: Sárbogárd, Tompa u. 25.
Nyitva: H-P.: 8-12, 13-17-ig, Szo.: 8-12-ig
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Nyílt
tér

Nõnap Kislókban

Ferencz Kornél alpolgármester, Kislók
önkormányzati képviselõje köszöntötte a
kislóki asszonyokat és a lányokat nõnap
alkalmából. Dicséretes teljesítmény volt
tõle, hogy ezen a napon felkereste ottho-
nában az összes kislóki lányt, asszonyt, és
felköszöntötte mindegyiket egy-egy szál
virággal.
Már estefelé kaptam lencsevégre az egyik
háznál, ahogy éppen virágot adott át az
asszonyoknak és lányoknak.
Mint elmondta, korábban ez azért nem
így volt. Adott ugyan virágot, akkor is nõ-

napon néhány asszonynak, akikkel talál-
kozott az utcán, de aztán a többiek szóvá
tették, hogy mi ez a megkülönböztetés.
Kornél a szívére vette a dolgot, így hát eb-
bõl a nõnapból egy igen kemény, férfias
vállalás lett. Mert talán mondanom se
kell, ahhoz, hogy minden lányt, asszonyt
köszönthessen, egész nap járnia kellett a
falut. Reméljük, hogy senkit nem hagyott
ki, mert akkor mégiscsak szó érné a ház
elejét.

Hargitai Lajos

Május végén indul az
ásványvíztermelés?

Napról napra látványos változásnak lehe-
tünk tanúi a szovjet laktanyánál épülõ ás-
ványvíz-palackozó építkezésénél. Már a
tetõszerkezetet szerelik, és Bereczk Imre
bízik abban, hogy május végén megindul-
hat a termelés az üzemben.

Rendkívül nagy az érdeklõdés a sárbo-
gárdi és környékbeli munkavállalók kö-
rében az itt létesülõ 160 munkahely iránt.
Még meg sem hirdették a munkásfelvé-
telt, máris sokan jelentkeztek munkára.
Bereczk Imre elmondta, csupán az újság-
hír hatására eddig 260 munkavállaló je-
lentkezett fényképes önéletrajzzal, hogy
munkát vállalna a palackozóüzemben.
A kamionok készen állnak: amint megin-
dul a termelés, terítik az árut.
Bereczk Imre addig is megkezdi már az
attalai palackozóüzemében készült ás-
ványvíz árusítását Sárbogárdon, a volt
szovjet laktanya területén. Az Attala és
Imola csendes és szénsavval dúsított ás-
ványvizet minden kiszerelésben (3 dl-es-
tõl 2 literesig) kis- és nagy tételben, igen
kedvezõ áron vásárolhatják.

Hargitai Lajos

SAK-hírek
Pénteken megkezdõdött a megyei I. osz-
tályban játszó csapatunknak is a bajnok-
ság. A SAK csapata az alábbi összeállítás-
ban állt az asztalokhoz: Németh János,
Kasza Tamás, Baki Ferenc, Csizmadia
János, Tósoki Fanni és Tóth Katalin.
Csak Csizmadia János és Kasza Tamás
tudott két-két mérkõzést nyerni. A két
kisasszony is jól megszorongatta az ellen-
feleiket, így alakult ki a 14-4-es végered-
mény a Szondi II javára.

Vasárnap, 11-én az NB III-as csapat is itt-
hon játszott, Balatonalmádi csapatát fo-
gadták. A kezdésnél a páros mérkõzése-
ket elveszítették a hazaiak, de az egyéni
mérkõzések sem igazán alakultak jól.
Papp László három egyéni mérkõzését si-
mán vesztette. Lovász Lajos három játsz-
mából egyet veszített. Dörögdi Gábor já-
tékán némi javulás volt látható, mert
nyert egy mérkõzést, igaz hármat veszí-
tett. Ifj. Papp László 2-2-es döntetlent ért
el, kettõt nyert, kettõt veszített. Szõnyegi
Tibornak igazából nem is volt ideje be-

melegíteni, és így két mérkõzését elveszí-
tette, így alakult ki a 14-4-es végered-
mény.
A következõ mérkõzés március 17-én
lesz Szabadbattyánban, ezt a mérkõzést
mindenképpen nyerni kell, hogy tovább-
ra is az NB III-ban folytathassák a játé-
kot.

SAK-vezetõség

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

GARBACZ ISTVÁN

temetésén részt vettek,
a kegyelet virágait

elhelyezték,
gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család


