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Frontálisan ütköztek
A héten több baleset is történt. Vajta és Pálfa között a hétvégén el-
sõbbség meg nem adása miatt két személyautó ütközött. Szeren-
csére az anyagi kár mellett csak könnyû sérülést szenvedtek a
gépkocsi utasai.
A legsúlyosabb, halálos áldozatot is követelõ baleset Abánál tör-
tént. A 63-as fõúton Sárkeresztúr felõl Székesfehérvár felé tartott
egy Volkswagen Golf. Feltehetõen körültekintés nélkül az elõtte
haladó kocsisor elõzésébe kezdett. Szembõl azonban a saját sávjá-
ban szabályosan haladó Ford Escort személyautó érkezett és
összeütköztek, majd az út menti vízelvezetõ árokba csapódtak. A
Fordot vezetõ férfi a helyszínen életét vesztette. A mellette utazó
nõt, valamint a Volkswagent vezetõ férfit a mentõk életveszélyes
sérülésekkel szállították kórházba. A holttestet és a sérülteket a
tûzoltók szabadították ki a roncsok közül.

Hargitai Lajos

Új áruház épül Sárbogárdon
A volt Ládagyár helyén Tesco áruház épül. Lesz-e ott körforga-
lom? Mi lesz a kiskereskedelemmel?

Írásunk a lap 3. oldalán olvasható.

Délen a legnagyobb
a munkanélküliség

Egyre súlyosabb teherként nehezedik térségünkre a munkanél-
küliség. Decemberben már az aktív lakosság 15,3 %-a regisztrált
munkanélküli. A munkanélkülieknek 70 %-a 35 év feletti.
Na, és hányan vannak, akik a társadalom réseiben regisztrálatla-
nul, nyomorszinten vegetálnak. Róluk nem beszél a statisztika…

Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Kocsifeltörés kétszer
Egy háziorvosnak sokszor kell beteghez sietnie, hiszen gyakran
másodperceken múlik az élet. Egy kis kézitáskánál tehát több
mindennek kell lennie a kocsiban, amire bármikor szükség lehet,
de mindenhova azt a sok mindent nem cipelheti magával. Amikor
bajban van egy beteg ember, nem gondol a háziorvos arra, hogy a
kocsiját feltörik, míg õ gyógyít, netán életet ment.
Farkas János háziorvos sem gondolt erre, és ráfizetett. Rövid idõ
alatt ugyanis kétszer egymás után feltörték az autóját. Mindkét al-
kalommal az orvosi táskát vették ki a kocsijából. Az elõzõ betörés
után egy becsületes megtaláló, miután látta, hogy mi van a táská-
ban, visszajuttatta azt az orvosnak.
Most, második alkalommal ismét az orvosi táskát vitték el a kocsi
hátsó ülésérõl, az elsõ ülésrõl pedig az irattáskáját, benne minden
iratával. További anyagi kárt is okoztak a gépkocsit feltörõk azzal,
hogy az elsõ és hátsó szélvédõt is betörték.
Vajon megmozdult-e a betörõk lelkiismerete, amikor látták, hogy
orvosi táskát vittek el? Csak remélni lehet, hogy nem semmisítet-
ték meg, vagy szórták szét valahol annak a tartalmát.
Nagyméretû, sötétbordó, szögletes orvosi táska és egy fekete irat-
táska tûnt el a betörés alkalmával a kocsiból. A doktor úr kéri a
becsületes megtalálót, hogy illõ jutalom ellenében juttassa vissza
a másnak értéktelen, számára azonban a munkájához elengedhe-
tetlenül fontos táskát és iratokat. Telefonszáma: 06/20/9279213.

Hargitai Lajos
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Délen a legnagyobb a munkanélküliség
A munkanélküliség egyre súlyosabb teher-
ként nehezedik Fejér megye déli térségé-
re. Saját bõrünkön tapasztalhatjuk, hogy
errefelé évek óta szinte semmilyen új mun-
kalehetõség nincs, a meglévõ munkahe-
lyek száma is folyamatosan csökken. Az it-
teni lakosság munkát csak a messzi nagy-
városokban talál, ahová fáradságos utazás-
sal lehet csak nap mint nap bejutni, majd
onnan munka után hazajönni a lassan már
alvóvárossá váló Sárbogárdra és a környe-
zõ falvakba.
Sárbogárdtól délre még kilátástalanabb a
helyzet a városoktól való nagy távolság és a
rossz közlekedési viszonyok miatt. A fal-
vakban az életlehetõség egyre rosszabb, és
nemcsak a munkahelyek hiánya miatt, ha-
nem azért is, mert az utóbbi években a he-
lyi intézmények (posta, iskola, egészség-
ügyi intézmények, helyi kereskedelem és
ipar, helyi kisüzemek stb.) jelentõs része
megszûnt. A fiatalok városra költöznek,
így e települések népessége öregedõ ten-
denciát mutat.
Látványosan mélyül a szakadék a megye
északi és déli fele között. Ezt mutatja a
munkanélküliségrõl készült alábbi táblá-
zat is.
Fejér megyében a regisztrált munkanélkü-
liek és a nyilvántartott álláskeresõk száma
13.314 fõ volt december hónap végén. Az
elõzõ hónaphoz képest a munkaerõ-piaci
térségek közül Székesfehérvár és Mór kör-
zetében néhány fõs csökkenés tapasztal-
ható, a fennmaradó körzetekben viszont
emelkedés látható. A legmagasabb emel-
kedés (108 fõ) a leghátrányosabb munka-
erõ-piaci térségben, Sárbogárd körzeté-
ben következett be — az elõzõ hónaphoz
hasonlítva.
A nyilvántartott álláskeresõk aránya az
elõzõ hónaphoz képest emelkedett. Kivé-
telt képez Székesfehérvár körzete, ahol 0,1
százalékponttal csökkent ez az arány,
szemben Enying térségével, ahol 1 %-os,
és Sárbogárd térségével, ahol 1,2 %-os nö-
vekedés figyelhetõ meg.

A nyilvántartott álláskeresõk
aránya a gazdaságilag aktív
népességen belül %-ban

2006. 2006.
Körzetek november december
Székesfehérvár 6,0 5,9
Dunaújváros 7,1 7,3
Mór 4,8 4,8
Bicske 4,3 4,7
Gárdony 3,9 4,6
Sárbogárd 14,1 15,3
Ercsi 8,9 9,4
Enying 13,0 14,0
Összesen 6,7 6,9

A regisztrált munkanélküliek és a nyilván-
tartott álláskeresõk közül a nõk száma
7.155 fõ, amely 996 fõvel több a férfiak lét-
számánál. Az elõzõ hónaphoz viszonyítva
a férfiak (319 fõ) és a nõk (63 fõ) létszáma
is emelkedett, ezáltal a férfiak aránya
közel 1 százalékponttal nõtt.
Az állománycsoportok tekintetében a
szakmunkások aránya változatlanul a leg-
magasabb 35,8 %-kal, ezt követi a betaní-
tott munkásoké (26,3 %), a segédmunkás-
oké (17,0 %), míg a szellemiek részaránya
20,9 %-ot tesz ki. Az elõzõ hónaphoz ké-
pest a szakmunkások részaránya 0,6 száza-
lékponttal, míg a segédmunkásoké 0,3-mal
emelkedett.

A legtöbb munkanélküli
40 év feletti

Életkor szerinti összetételüket vizsgálva a
legmagasabb részarányt (28,4 %-ot) a
46-55 évesek képviselik, ezt követik a
26-35 évesek 24,6 %-os részaránnyal, de az
55 évnél idõsebbek részaránya is 10 %.
Iskolai végzettségük tekintetében tovább-
ra is magas a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezõk aránya (39,2
%), a szakmunkásképzõt, szakiskolát vég-
zettek aránya 32,2 % volt a vizsgált idõ-
szakban. A szakközépiskolát végzettek
részaránya 12,4 %, a technikumi végzett-
ségûeké 3,5 %, a gimnáziumban érettségi-

zettek részaránya 8,1 %, fõiskolai, egyete-
mi diplomával 4,6 %-uk rendelkezik.

Nõtt a segélyezettek száma
December végére 2.401 fõre emelkedett a
rendszeres szociális segélyben részesülõk
száma, amely az elõzõ hónaphoz képest 57
fõs növekedést jelent. Nemek szerinti
megoszlásuk tekintetében a nõk vannak
jelen nagyobb részarányban (50,8 %), szá-
muk a vizsgált hónap folyamán 1.219 fõ
volt.
Kor szerinti összetételüket vizsgálva a 35
évnél fiatalabbak aránya 23,4 %, a 35-44
éveseké 23,7 %, a 45-59 évesek részaránya
pedig 51,4 %, az ennél idõsebbeké 1,5
%-ot tesz ki.

Csökkent a betölthetõ álláshelyek
száma

December folyamán 411 db új álláshelyet
jelentettek be a munkaadók. Az új álláshe-
lyek 38,1 %-a az ipar, 4,2 %-a az építõipar
és 3,2 %-a a mezõgazdaság területérõl ér-
kezett. A szolgáltatás területérõl 224 db ál-
lásigényt jeleztek a munkaadók a vizsgált
hónap alatt. A bejelentett új állások egy-
harmada a külföldiek magyarországi mun-
kavállalására, és 39,2 %-a a nem támoga-
tott állások betöltésére irányul. A hónap
végén az álláskeresõk, munkanélküliek
rendelkezésére 1.352 db állás volt beje-
lentve, amely az elõzõ havinál 904 db állás-
hellyel kevesebb.
Iskolai végzettség tekintetében az állások
43,8 %-a legfeljebb általános iskolai vég-
zettséggel, 44,4 %-a szakmunkásképzõ, il-
letve szakiskolai végzettséggel tölthetõ be,
míg ennél magasabb iskolai végzettséget
az állások alig több mint egytizede igényel.

„…hallgat a mély…”
A fenti számok nem igazán mutatják a
helyzet súlyosságát. Ez a felszín. Hiszen
csak azok látszanak ebben a statisztikában,
akik valamilyen módon a munkaügyi köz-
pont látókörébe kerültek. A valódi több-
ség, akiknek nincs munkájuk, e statisztika
számára nem létezõként a társadalom ré-
seiben vegetálnak a nyomorszint alatt, il-
letve közülük egy „szerencsés” kisebbség a
feketegazdaságban jut bizonytalan nagy-
ságú jövedelemhez. Ezen belül is a leghát-
rányosabb helyzetûek ismeretlen nagysá-
gú tömege az alvilág gazdaságának kiszol-
gáltatott bedolgozója, illetve rabszolgája.
Róluk sehol nem esik szó. Õk a politika és
a globális világstratégia számára figyelmen
kívül hagyott zavaró tényezõk. Így csúszik
lassan Magyarország Dél-Amerika banán-
köztársaságainak szintjére, ahol a mérhe-
tetlenül gazdag kisebbség magánhadsere-
gek által védett szögesdrótkerítések mögül
néz farkasszemet a vidékrõl bádogváro-
sokba kényszerült, létminimum alatt ten-
gõdõ nyomorgó tömegekkel.

Hargitai Lajos

Letörték a
karácsonyfát

A Mészöly Géza Általános Iskola diákjai a
Mikulás-futás emlékére az iskola udvarán
elültettek egy kétméteres, szép fenyõfát.
Emléktáblát is készítettek, amelyet egy fa-
ragott fatörzsre erõsítettek fel. Karácsony-
ra fel is díszítették a kis fát. Ezután a gyere-
kek elmentek szünidõre. Amikor az új esz-
tendõben ismét jöttek az iskolába, szomo-
rúan tapasztalták, hogy ismeretlen vandá-
lok derékban kettétörték a szép karácsony-
fát, a díszeket pedig szétszórták a hóban.

Hargitai Lajos



Bogárd és Vidéke 2008. január 17. KÖZÜGYEK 3

Sárbogárdon folytatódik az áruházépítés
Már a Penny áruház sárbogárdi megépülé-
se is aggodalmakat váltott ki a helyi keres-
kedõkbõl. Aztán megépült a Plus, majd
egy évvel ezelõtt átadták a Lidlt is. Min-
denki csak csóválta a fejét: ugyan, hogy él
meg itt ennyi áruház? Aztán a hírek szerint
Sárszentmiklós határában kezdett alku-
dozni a Tesco megbízottja. A hetekben pe-
dig kiderült: Sárbogárdra, a volt ládagyár
környékére tervez áruházat építeni a
Tesco.
Egy szomszédos ingatlant már megvettek,
és a volt ládagyár területének eladásáról is
megegyeztek a tulajdonossal, csak az út-
csatlakoztatás, engedélyezés körül vannak
még tisztázatlan kérdések. Mint megtud-
tam: a gond az, hogy a város területén több
sávszélesítéssel járó útcsatlakozást építet-
tek már ki a nagyáruházakhoz. Ez a megol-
dás nem lassítja az átmenõ forgalmat, a
balesetveszélyt viszont növeli. A körforga-
lom biztonságosabb, és sokkal hatásosab-
ban csökkentené a városon áthaladó jár-
mûvek sebességét, mintha oda közlekedé-
si lámpát helyeznének el. A körforgalom
megépítése viszont nagyon költséges, amit
nem szívesen vállalna a befektetõ. Pedig az
áruháznak is kedvezõbb lenne a körforga-
lom, mert az sokkal inkább hozzájuk terel-
né a vásárlókat, így könnyebben megköze-
líthetõk lennének.
Kérdés ugyanakkor, hogy javít-e valamit is
Sárbogárd kilátástalan helyzetén még egy
bevásárlóközpont, amikor itt már alig van

munkahely, a térség lakossága pedig folya-
matosan csökken? Honnan lesz itt vásárló-
erõ? Csak a helyi kereskedelem rovására
lehet ezt a tortát tovább szeletelni.
Nem helyi sajátosságról van persze szó, or-
szágosan is hasonló a helyzet. Az mfor hír-
portálnak a kérdéssel foglalkozó gazdasá-
gi szakemberek úgy nyilatkoztak, hogy mi-
vel lassan eléri a telítettséget a fõvárosi be-
vásárlóközpont-piac, így a beruházók sze-
me egyre inkább a vidékre vetõdik. Mint
mondják: egyelõre a fõvároson kívüli áru-
házak száma még alig haladja meg a buda-
pestiekét, idén azonban jelentõsen meg-
erõsödhet a vidék.

2007-ben a fõvároson kívül mûködõ egysé-
gek száma az MBSZ adatai szerint 35-re
nõtt, míg az ország szívében 32 áruház üze-
mel. Igaz, vidéken fõleg kisebb alapterüle-
tû épületeket húznak fel ilyen célból. Míg
az összes budapesti áruház alapterülete
már megközelíti a másfélmillió négyzet-
métert, addig a többi városban alig több
mint nyolcszázezer ez a szám.
Vámos György, az Országos Kereskedel-
mi Szövetség elnöke az mfor.hu-nak nyilat-
kozva úgy vélekedett, hogy a kereskedelmi
egységek struktúrája tovább fog módosul-
ni, sajnálatos módon a kisebb boltok hátrá-
nyára, hiszen a bevásárlóközpontok tér-
nyerése tovább fog folytatódni. Ezt a folya-
matot erõsíti az is, hogy bár az áruházak
sem úszták meg a forgalmi visszaesést a
kedvezõtlen piaci körülmények miatt, a
helyzeti elõnyükbõl kifolyólag õk hama-
rabb fognak „magukhoz térni”, mint a ki-
sebb alapterületû boltok.
Hogy ez kinek lesz jó, nem tudom. Egy biz-
tos, még mindig nem tért magához a nagy
vásárlási, eladósodási õrületbõl az ország
népe. Mert az áruházak és a bevásárlóko-
csik is mindig tele vannak. A pénztáraknál
kígyózó sorok elején egyfolytában kattog a
pénztárgép. Lomtalanításkor pedig meg-
telnek a szeméttárolók is azzal a szeméttel,
ami még néhány héttel, hónappal koráb-
ban az áruházak polcain csillogott.

Hargitai Lajos

Rétisas a Tinódi utcában
Varga Istvánék szóltak szombaton, hogy az
udvarukba leesett egy hatalmas madár és
kimúlt.

Kimentem megnézni. Gyönyörû, kétméte-
res szárnyfesztávú ragadozó feküdt elõt-
tünk a betonjárdán. Barnás toll borította a
testét. Hatalmas karmaival egy nyulat, ki-
sebb malacot is könnyedén magával ragad-
hatott.

Felhívtam Sárközy Károly gyepmestert, aki
kijött és elvitte a madarat. Kedden ismét
felhívtam, hogy megérdeklõdjem, mi lett a
madár tetemével. Elmondta, hogy ez a feje-
delmi szépségû madár, a rétisas a legna-
gyobb madarunk, ami egyre gyakoribb ven-
dég a környékünkön. Rétimajorban is fész-
kel egy pár. Megállapították, hogy ez az
egyed 3 éves lehetett, a súlya 6 kg, és való-
színûleg mérgezés áldozata lett. Elképzel-
hetõ, hogy valamiféle mérgezett rágcsálót
fogyasztott el, az okozta a vesztét. Sárközy
Károly értesítette a Természetvédelmi Hi-
vatal munkatársát és a Madártani Egyesü-
letet. A madár további vizsgálatra Diny-
nyésre kerül, ahol vizsgálat után valószínû-
leg preparálják ezt a szép állatot.

/H/
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Gyurka bácsi, az örökmozgó
2. rész

— 1956-ot Gyuri bácsi hogyan élte meg?
Dr. Lendvai György: — Akkor kerültem
ide. Október 23-a elõtt talán két héttel lép-
tem be. Teljesen ismeretlen voltam, nem
törõdött velem senki sem, csak néztem az
eseményeket.
— A kulturális tevékenysége hogyan indult?
— A háború után Vácon föllendült a kul-
turális élet. A városi zenekarban muzsikál-
tam 10 évig. A Vox humana énekkarban
énekeltem ugyancsak 10 évig. Ez akkor az
ország egyik legjobb vegyes kara volt-. Egy
nemzetközi találkozón a „Mátrai ké-
pek”-et énekeltük. A végén bejött Kodály
Zoltán, a szerzõ, és Maklári József kar-
mester kérdésére csak annyit mondott:
„Úgy hangzott, ahogy elképzeltem.” Egy
kis együttessel tánczenét játszottunk; ki-
tettük a nagy ruháskosarat, amit aztán te-
leraktak krumplival, liszttel, cukorral. Éj-
szaka olajütõben dolgoztunk. Áram nem
volt, kézzel hajtottuk a gépeket. A család
ezért hat deci olajat kapott egy hétre, ami-
bõl három decit elcsencseltünk élelmisze-
rért, ezért-azért, a többit meg fölhasználta
édesanyám a fõzéshez. Háti kassal, gyalog
jártuk a vidéket. A fölösleges ruháért, szer-
számért stb. szalonnát, vajat, túrót vittünk
haza. A háború után közvetlenül még dö-
cögött az ellátás. Örültünk, ha egy ló meg-
döglött, mert a spenóthoz legalább egy kis
szelet húst tudtunk enni.
— Gyurka bácsi színjátszott is, ott ismerte
meg feleségét, Mária nénit is.
— Nagyon sok darabban játszottunk
1947-tõl: Mélyek a gyökerek, Édes fiaim,
Lampionünnep, Pygmalion, Mézeskalács
és még sorolhatnám. Mindegyikünk dol-
gozott, este jött össze a társulat. Az Ár-
mány és szerelmet a Nemzeti Színház jel-
mezeiben játszottuk. Külön rendezõt is
kaptunk. Nagykõrösön csináltunk egy
színházi hetet, minden nap más darabbal.
Az egyik elõadásra eljött az összes vidéki
színház igazgatója és fõrendezõje. Szét is
szedték a társulatot. Ki Kecskemétre, ki
Kaposvárra került. Engem Szolnokra hív-
tak, de csekély fizetséget ajánlottak. Ott-
hon laktam édesanyáméknál, jó fizetésem
volt, így nem vállaltam.
— Na, és a felesége?
— A feleségem volt a primadonna, például
a Gülbabában õ alakította Leilát, A ker-
tész kutyája címû darabban pedig Diánát.
— És összecsillant a szemük?
— Kezdetben még nem. Mindenki udva-
rolt neki. Vácon a legszebb lány volt. Egy-
szer aztán megyek a fõtéren, jön velem
szembe Marcsi. Egyszer csak odaáll elém:
„Miket beszél maga rólam? Hogy én felvá-
gós vagyok, fönnhordom az orromat? Hát
mit képzel maga?” Meglepõdtem. Így vá-
laszoltam: „Nézze, amit mondtam, azt
megmondtam, azt fönntartom. Egyébként
imádom magát.” Erre õ lepõdött meg. „El-
kísérhetem?” — kérdeztem tõle. Hát erre
nem mondhatta azt, hogy nem. Így indult.

Attól kezdve sokszor elkísértem, és hát
összejöttünk. Ebben megint az Isten kezét
látom, mert 1949 óta boldog házasságban
élünk. Két gyermekünk született, Gyuri és
Gábor, mindkettõ tisztességes, becsületes
ember.
— Az aktív társadalmi életet Sárbogárdon is
folytatta.
— Azért rendeztem nemrég a verses estet
is, mert 82 év alatt sok minden összegyûlik
az emberben, egy csomó ismeret, emlék,
tapasztalat, és nem akarom ezeket ma-
gammal vinni a föld alá. Amit lehet, itt ha-
gyok. Ezért vállaltam a tanítást is. Nyugdíj
után ugyanis tíz évig tanítottam a gimnázi-
umban, hogy átadjam azt, amit 25 év alatt
összegyûjtöttem. Nem a könyvet tanultuk
meg, hanem a gyakorlati dolgokat. Állam-
igazgatási ügyintézõket képeztünk. Majd-
nem minden órán elmondtam egy verset, a
napi aktualitással összekötve.
Kokas Helén zenetanárral sikerült az
iparoskörben színdarabot szerveznünk, a
Bástyasétány 77-et. A 70-es években hat
területi tsz-brigádvetélkedõt vezettem le,
majd a kisiparosok szövetségének dunán-
túli kulturális vetélkedõjét. Kitüntetést is
kaptam az oktatási minisztertõl a kultúr-
munka végzéséért.
— A hegedülést tudta-e itt gyakorolni?
— Ahogy Vácról elkerültem, 1967-ig nem
nagyon hegedültem. Akkor alakult meg itt
a zeneiskola, amiben én is segédkeztem.
Sikerült idecsábítani Várhegyi Henriket.
A zeneiskolai tanárok eleinte Székesfe-
hérvárról jártak ki. De közremûködtem a
felnõttkar megalakulásában is.
— Fennállása óta énekel a kórusban, nem?
— Kihagytam egy idõszakot, amikor be-
tegség gyötört. 1995-tõl a szívritmusom ga-
rázdálkodott. Mióta sikerült rendbe hozni,
nincs panaszom. Pedig sokat sportoltam.
Mint a fiatalkorúak ügyésze eljártam Dég-
re ellenõrizni a nevelõotthonba. Az igaz-
gatóval és többedmagunkkal az ottani te-
niszpályán játszottunk rendszeresen. Mi-
vel szeretek kertészkedni is, vettem a Du-
na mellett egy kertet.
Summa summárum, több évtizedig voltam
a kórus társadalmi elnöke, tárgyaltam a
külföldi utakról, segítettem a karmestert,
Huszics Vendelt.
— Más nyelveken is beszél?
— Németül beszéltem a háború alatt, ak-
kor még tolmácsként is használtak, de az-
tán nem gyakoroltam.
— A nyugdíjas klub tagja, és az egyesületi
életben is szerepet vállalt egy ideig.
— Elõször a járási TIT elnöke voltam 25
évig. Elõadásokat tartottam, mivel sokat
utaztam külföldön. Szinte bejártuk egész
Európát a feleségemmel.
— Akkoriban hogyan lehetett utazni, ha
nem nagyon engedték?
— Nehezen. Például Spanyolországba
megtagadták az engedélyt, mondván, hogy
nincs diplomáciai kapcsolat. Az elsõ kül-
földi út 1968-ban volt. 1964-ben nyertem

egy gépkocsit, azzal utaztuk be egész
Olaszországot, Franciaországot. Angliába
autóbusszal mentünk. Jártunk Párizsban,
a francia Riviérán, Svájcban, Ausztriában,
Németországban, még Egyiptomba és Tu-
néziába is eljutottunk.
— A tengerentúlra is eljutott.
— Amikor a fiam, Gábor kint tanított egy
egyetemen Amerikában, kétszer is vendé-
gül látott másfél hónapra. A Mississippitõl
a Csendes-óceánig végigutaztuk az álla-
mokat. 8000 km-t mentünk kocsival. Mivel
õ biológus, nem a nagy városokba vitt, ha-
nem a természeti szépségeket mutatta
meg. Hihetetlen élményekben volt ré-
szem.
Az utazásaim miatt nagyon meghurcoltak,
hogy én istenítem a nyugati kapitalizmust,
és az imperialisták uszályába tévedtem,
mivel élménybeszámolókat tartottam vetí-
téssel. Nem lett az ügybõl semmi, de en-
gem azért megviselt.
— Késõbb a Városszépítõ Egyesület elnöke
lett.
— A városszépítõk vezetõje voltam, és
hogy a Hõsök tere megszépült, abban az
egyesület és Huszár Péter szobrász mellett
nagy szerepe volt Jobban János barátjá-
nak, Fabó László amerikai magyarnak is,
aki körülbelül 20 millió forintot adomá-
nyozott az emlékmûegyüttes létrehozásá-
ra.
— Az „ép testben ép lélek” mottó, úgy tûnik,
végigkíséri az életét.
— Minket vallásosan neveltek, és a vallás-
nak megvolt az a csodálatos erénye, hogy a
szeretet törvényét hirdette: szeresd feleba-
rátodat, mint tenmagadat. Ez az, ami ma
hiányzik az emberekbõl, a közéletbõl. A
korlátlan önmegvalósítás oda vezet, hogy a
szélsõségek kerülnek elõtérbe.
— Annyi mindent élt meg. Van-e mégis
olyan dolog, amit még szeretne megvalósíta-
ni?
— Én már másra nem vágyok, csak egy
szép, lassú, csendes elmúlásra. Jól érzem
magam, van egy aranyos feleségem, két
szép szeretõ gyerekem, három unokám. A
család szeretete, a becsület és a tisztesség
mindig az elsõdleges volt.
— Gyuri bácsi, elszavalná néhány kedvenc
verssorát zárszóként?
— Annyi minden halmozódik föl, õszintén
szólva, nem tudok választani… Talán egy
Mécs László-verset tudnék idézni:

Éb-red, moc-can a tojásban a sejt:
„Is-ten Is-ten”, huszonöt napi ritmus.
Tit-kon dob-ban anyaméhben a lét:
„Is-ten Is-ten”, kilenc havi ritmus.
Ó jaj, ha kihagyna! — De él az Erõ,
de él az Ütem:
Is-ten Is-ten Is-ten!

(Az interjú a Bogárdi TV-ben közzétett
beszélgetés rövidített változata.)

Hargitai Kiss Virág
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Mi lesz a vasútból?
A MÁV szétdarabolódásával és fokozatos
leépülésével meglehetõsen nagy lett a fe-
jetlenség a vasutasvilágban. Ezt példázta
az év végi közlekedési káosz is.
Korábban példa volt a Baross Gábor ide-
jén kimunkált magyar vasúti rend, mert
akkor minden egy kézben volt, tudta a fej,
hogy mit csinál a kéz. Ma egyre inkább
szétforgácsolódik a felelõsség, s lassan oda

jutunk, hogy ebben a „veszélyes üzemben”
már senki nem tud semmit, senki nem felel
semmiért, ha pedig baj van, a takarítónõt
bocsátják el a vezérigazgató helyett.
Látható jelei vannak ennek itt, Sárbogár-
don is. Jó egy éve lakossági kérdésre ér-
deklõdtünk arról, hogy a volt üzemanyag-
töltõ állomás és az árurakodó területén ki-
nek kellene rendet teremtenie. Az állo-

másfõnök hatáskör híján a legnagyobb jó-
indulata mellett se tudott tenni abban az
ügyben. Máig ugyanaz az állapot, mint egy
évvel ezelõtt.
A héten jártunk arra szemrevételezni a
változatlan helyzetet. Aki a vasút mögötti
úton indul el Tinódra, szomorú látvány fo-
gadja. Mindenfelé elhanyagoltság, a föld-
bõl kibányászott üzemanyagtartályok he-
lyén életveszélyes gödör tátong, földhal-
mok, egy bontásra váró betontartály, rozs-
dásodó sínek, gazdátlanság. És valóban
nincs gazda, illetve aki talán gazda, az nem
is biztos, hogy tudja, hogy itt mi van, és nem
érzi magát felelõsnek a kialakult helyze-
tért. Elöl a vasutaslaktanya is kihasználat-
lan és egyre elhanyagoltabb állapotban
van.
Eddig minden próbálkozás a vasút megre-
formálására kudarcba fulladt. A reformok
csak újabb vonalmegszüntetéseket, a nye-
reséges ágazatok kiprivatizálását eredmé-
nyezték, és ami megmaradt — az egyre
szûkülõ és mind alacsonyabb szinten mû-
ködõ személyszállítás —, csak vegetál. Azt
mondják, mindaddig nem lesz változás,
amíg egyes kulcspozíciókból ki nem hal-
nak a székükhöz ragaszkodó „szent tehe-
nek”.
Lehet, hogy akkor a vasúton már csak a dó-
zer segít…

Hargitai Lajos

Kérdezték
A Németh Lajos közben lakók panaszol-
ják, hogy az utcájukban áldatlan állapotok
uralkodnak. Már azt is érthetetlennek tar-

tották, hogy nem ezt az utcát aszfaltozták
le néhány évvel ezelõtt, amely pedig na-
gyon forgalmas, végig beépített, ahol hat

vállalkozás is mûködik, és innen fo-
lyik be az önkormányzathoz a kör-
nyékbõl a legtöbb adó. A téli hava-
záskor egyenesen bántó volt, hogy
míg a szomszédos leaszfaltozott ut-
cából kitolták a havat, ebben az
utcában olyan síkosság lett, hogy
mindenki esett-kelt az ünnepekben.
Most, hogy a hó szinte teljesen elol-
vadt, az utcában nagy lett a sár, a
gödrökben megáll a víz, és a nagy
jármûforgalom miatt napról napra
mélyebbek lesznek a kátyúk.
Az utca lakói most együtt aláírt petí-
cióban kérik az önkormányzatot,
hogy javítsák meg az utat, és ne bün-
tessék az itt lakókat azért, mert az
utcabeli önkormányzati képviselõ-
jük nem állt be a „vezérfalkába” sza-
vazni.

Lejegyezte: Hargitai Lajos
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Kis iskolák — nagy kérdések
Az iskoláskorú gyerekek számának sajnálatos fogyatko-
zása elégséges ok az iskolák egy részének bezárására?
— Ez a kérdés Sárbogárd térségében is több kistelepülé-
sen gondot okozhat. Ezért tartjuk szükségesnek az aláb-
bi írást lapunkban közölni.

A létszámcsökkenés kisebb tanulócsoportokat eredményez, ami
kedvez az oktatói, nevelõi munkának, különösen a tehetséggon-
dozás illetve a felzárkóztató és egyéb speciális programok terén.
Ilyenekre éppen a falvakban mutatkozik a legnagyobb szükség.
— Valóban, a felmérések szerint a falusi kisiskolák teljesítménye a
leggyengébb. Az iskolák összevonásától a teljesítmények javulását
várják.
Falun több olyan gyerek él, akiknek szociális vagy egyéb okokból
a beilleszkedés az iskola életébe gondot okoz. Ha ezeknek ráadá-
sul távoli településekre kell naponta ingázniuk, hogy tanulhassa-
nak, ettõl tanulmányi eredményeik javulását nem várhatjuk.
— Csakhogy a nagy létszámú, központosított intézmények felszerelt-
sége lényegesen jobb lesz, mint a kisiskoláké.
Az iskolában a legfontosabb „felszerelés” a tanár. Az intenzív — a
tanóra keretein túl is mûködõ — tanár—diák kapcsolatot semmi
nem pótolhatja, különösen az általános iskolában. A képzett, tisz-
tességesen megfizetett, munkáját szeretõ tanár sokkal fontosabb,
mint az egy fõre esõ számítógépek száma vagy bármi egyéb.
— Magyarországon azonban nemzetközi összehasonlításban túl
magas a tanárok, diákok aránya. Azaz rossz hatásfokkal mûködik a
rendszer, és ezt a pazarlást nem engedhetjük meg magunknak.
A tanárok, diákok aránya a nagyvárosokban magas, nem falun!
Az összehasonlítások egyébként félrevezetnek. A „bezzeg” orszá-
gokban ugyanis a tantestület munkáját egy sor fõállású specialis-
ta, programszervezõ, adminisztrátor stb. segíti, így a látszólag ma-
gasabb óraszám vagy csoportlétszám dacára a pedagógusok
kevésbé túlterheltek, mint minálunk.
— Igen, de ezek lényegesen gazdagabb országok…
…amelyek felemelkedését nem utolsósorban az szolgálta, hogy
amikor nehéz helyzetbe kerültek, nem kevesebbet, hanem többet

áldoztak oktatásra. Így jártak el a távol-keleti „kis tigrisek”, ez
történt Magyarországon is a húszas években, a világháborús
összeomlás után, amikor 5000 tanterem (és több egyetem) épült.
— A mostani kormány is jelentõs fejlesztéseket helyezett kilátásba.
A bezárt iskolákon nincs mit fejleszteni. A digitális iskolatáblák és
más informatikai beruházások kedvezõ hatása nem bizonyított.
— A kormány egyetlen iskolát se zárat be. Az önkormányzatok
döntöttek így.
Miután az egy tanulóra esõ normatív támogatás összegét különö-
sen az elsõ és az ötödik osztályban drasztikusan csökkentették. Az
egyébként is mélységesen alulfinanszírozott önkormányzatok pe-
dig képtelenek kigazdálkodni a hiányzó összeget.
— Honnan tudja, hogy csökkent a normatíva? Állítólag csak áttértek
a fejenkénti támogatásról a csoportfinanszírozásra.
A támogatás viszont a csoportok létszámától függ, innen kezdve a
fejkvóta kiszámítása számtanpélda, amit az érintett számtantaná-
rok el is végeztek. De egyes kiegészítõ normatívákat is visszanyes-
tek.
— Az iskolatársulások mindenesetre a szûkös források hatékonyabb
kihasználását teszik lehetõvé.
Kérdés, miben mérjük a hatékonyságot. A fajlagos költségek va-
lamelyest csökkennek, bár a diákok naponkénti utaztatása sincs
ingyen. Amit a szélnek eresztett tanárok bérén spórolunk, enged-
je meg, hogy ne ünnepeljem „eredményként”. Az egész napjukat
közlekedéssel, idegen környezetben töltõ nebulók tudása, a meg-
tizedelt tantestület munkájának eredményessége ettõl még nem
javul. Végzetes következményekkel jár az „iskolátlanítás” a fal-
vak életére. Az iskolához közös érdekek, közös események fûzõd-
nek, az iskolát tehát nem bezárni kellene, amikor kevés a gyerek,
hanem megtenni a falu közösségi és kulturális életének központ-
jává. Egy sor feladatot és szolgáltatást említhetnék, amely az
iskolában otthonra találhat, javítva az épület kihasználtságát.
— Ellenzik tehát az iskolatársulások létrejöttét?
Egyáltalán nem, ha a résztvevõk önkéntes elhatározásán alapul,
és nem az anyagi kényszer, az adminisztratív nyomás eredménye-
ként jön létre. A társulás kiváló alkalom a tanárok munkájának
ésszerûbb megszervezésére: minden településre jutna szaktanár,
a tanárnak kellõ számú tanóra, ha több településen láthatják el
feladatukat. Magyarán: a tanárok utazzanak a falvak között, ne a
diákok. Ez olcsóbb, emberségesebb, hasznosabb.
— Akkor miért nem ez történik a legtöbb helyen?
Azért, mert a cél a tanárok elbocsátása, azaz a takarékosság a ta-
nári fizetésekkel. Ehhez mégiscsak az a célravezetõ, hogy ha
egyetlen nagy iskolában rengeteg gyereket aránylag kevés oktató
okít.
— Vajon adományok gyûjtésével kipótolható az a több tízmilliárd fo-
rint, amit a kormányzat kivon a rendszerbõl?
Nem. Kezdeményezésünk célja a helyi társadalom önvédelmi ref-
lexeinek mozgósítása. Mi csak kiegészítést tudunk nyújtani azok-
hoz a forrásokhoz, amelyeket az élni és túlélni akaró települések,
szülõi közösségek, Leader-szövetségek, kistérségek erre a célra
áldoznak. A pályázatok ezekrõl az áldozatokról szólnak majd. Ta-
nácskozásokat szervezünk országszerte, ahol az érintettek kicse-
rélhetik tapasztalataikat az iskola megmentését szolgáló különfé-
le elképzelésekrõl és gyakorlati megoldásokról. Ösztönözni és bá-
torítani szeretnénk õket, hogy ne törõdjenek bele az iskola elvesz-
tésébe, ami a falu pusztulásával jár belátható idõn belül. A falu-
nak iskolára, az országnak falvakra van szüksége. Ha a kisiskolák
fennmaradását követelõ mozgalom kiszélesedik, ez a döntésho-
zókat is meggyõzheti arról, hogy felül kell vizsgálniuk vidék- és
iskolapolitikájukat.

Lányi András (Élõlánc)

Felhívás
A Felnõttképzési, Pedagógiai és Humán

Szolgáltató Egyéni Cég

felvételt hirdet 7-8. osztályos
(735 órás) felzárkóztató tanfolyamra.

A belépés feltétele: befejezett
6. osztály és 18. betöltött életév.

A képzés helyszíne: Székesfehérvár.

Jelentkezni lehet: Székesfehérváron,
Hercegné Benkõ Zsuzsánál, telefon: 06 (70) 7762 634,

e-mail: pilota81@t-online.hu; Asztahov Anikónál,
e-mail: asztahova@gmail.hu.

Jelentkezési határidõ: 2008. január 20.

Felnõttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató E. C.
8900, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.,

telefon: 06 (92) 319 393, e-mail: borsan@fepih.hu.
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Rendõr is lehetsz
A rendõrség felhívást tett közzé fiatalok
számára a rendõri pályára való jelentke-
zés lehetõségeirõl.
A Rendészeti Szakközépiskola érettségi-
re épülõ, 2 éves nappali képzéssel szak-
képzést biztosít, amely a rendõrségen hi-
vatásos tiszthelyettesi munkakör betölté-
sére jogosít. Rendészeti Szakközépisko-
lák találhatóak Körmenden, Miskolcon,
Nagykovácsiban és Szegeden. A szakkö-
zépiskolák korszerû szakmai ismerete-
ket, idegen nyelvi, informatikai és önvé-
delmi képzést nyújtanak tanulóiknak, va-
lamint „B” kategóriájú gépjármûvezetõi
engedély megszerzésének lehetõségét,
ösztöndíjat, szállást, étkezést és szakmai
gyakorlati lehetõséget a rendõrség szer-
veinél.

Az iskola elvárja tanulóitól az iskolával
kötött szerzõdésben vállalt kötelezettsé-
gek maradéktalan teljesítését. A jelent-
kezés feltételei: a jelentkezõ legyen ma-
gyar állampolgár; 18. évét betöltött, de
nem idõsebb 35 évesnél; cselekvõképes;
állandó belföldi lakóhellyel rendelkez-
zen; büntetlen elõéletû; érettségi vizsgáit
sikeresen tegye le legkésõbb a képzés
kezdetéig; fizessen be 3.000 Ft „jelentke-
zési adminisztrációs költséget”.

További tájékoztatást a jelentkezési egy-
ségcsomag nyújt, melyet be lehet szerez-
ni minden megyei, illetve fõvárosi rend-
õr-fõkapitányságon, a rendészeti szakkö-

zépiskolák személyzeti szerveinél, vala-
mint letölthetõ az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Oktatási Fõigazgató-
ságának honlapjáról:
www.rendeszeti-oktatas.hu.
Jelentkezni legkésõbb 2008. február 1-jé-
ig lehet a rendészeti szakközépiskolákon,
a jelentkezési lap és mellékletei megkül-
désével, vagy személyes átadásával.
A felvételi eljárás során alkalmassági
vizsgát köteles tenni a jelentkezõ a lakhe-
lye szerint az illetékes rendõrségi szerv-
nél. Az iskolai felvételi egy mûveltségi
tesztbõl, valamint egy fizikai—erõnléti
vizsgából áll. A pályaalkalmassági vizsgá-
latot pszichológiai és egészségi alkalmas-
sággal állapítják meg. A felvétel során
többletpontot lehet szerezni Országos
Rendészeti Versenyeken elért 1-3. helye-
zéssel, állami nyelvvizsgával, „B” kategó-
riájú gépjármûvezetõi engedély meglété-
vel, számítógép-kezelõi vagy egyéb infor-
matikai végzettséggel, Diákolimpia 1-10.
helyezésével, felnõtt nemzetközi osztá-
lyú vagy (hazai) I. vagy II. osztályú spor-
tolói minõsítéssel, illetve kiváló, arany-
vagy ezüstjelvényes ifjúsági sportolói mi-
nõsítéssel.
Kívánjuk, hogy megfontolt döntésének
eredményekén, életpályája sikeres le-
gyen!

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Köszönettel
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik a múlt évben bármilyen
formában segítették munkánkat.
Köszönjük szíves adományaikat:

AZI-TOP Bt. (Alpek Zoltán és családja), dr.
Bakács Tamásné, Baky Lászlóné, Barna
Sándorné, Berecz Istvánné, Bereczk Károly
autószerelõ, id. Bereczk Károly, Berkei Zoltán
vállalkozó és családja, Bogárd és Vidéke
szerkesztõség (Hargitai Lajos és családja),
Bodoki György vállalkozó és családja, Erõs
Gyuláné, Fazekas Istvánné (Kislók), Fûrész
Lászlóné, Géró A. Péter és neje, dr. Gódány
Lajos és családja, Gulyás Erzsébet, Hajnalpír
Szövetkezet (Bakonyi István és családja),
Hingyi Györgyné, Homályos Elemér és neje,
Horváth István, a mûvelõdési ház igazgatója,
Humaprev Bt. (dr. Oroszlány László és dr.
Mányoki Lídia), Huszár Gábor autószerelõ,
Huszár József órás, Jákob Konrád, Juhász
János polgármester, Kókány Józsefné,
Krencz Szabolcs nagykereskedése, Lekner
Pálné, dr. Lendvai Györgyné kozmetikus, dr.
Márton Imre, Mikó Gyuláné, Mészáros
Jánosné vállalkozó (T-Mobile), Molnár
Gyuláné, Németh Lajosné (Kislók), Patika-
mérleg Bt. (Dobos Ferenc és családja),
Petneházi Gyuláné, Péter Rózsa, Pirosné Ko-
csis Anna, Pordán TRANSZ Kft. (Pordán
György és családja), Rehákné Szontágh Ró-
zsa lottózója, Sárbogárd Város Önkormány-
zata, Schönborn Józsefné, Sélley Ilona, Siák
Józsefné, Stadler Jánosné, dr. Szabadkai Ta-
más önkormányzati képviselõ, dr. Szabadkai
József ügyvéd, Szegfû Lászlóné, Szél József
és neje, Szép Béla, Szilágyi Józsefné,
Szontágh Rudolfné, Takarékszövetkezet Sár-
bogárd, Takács Ferencné, Tatai Lászlóné, Ta-
kács Lajos, Tosoki Mária, Tóth Zoltán vállal-
kozó és családja (gumijavító), Vágvölgyi Elvi-
ra, Vörös László tanár, valamint köszönet
mindazoknak, akik – nevük elhallgatását kér-
ve – hozzájárulásukkal, munkájukkal lehetõ-
vé tették mûködésünket, akcióink sikerét.
Isten fizesse meg!
Boldog, egészséges és szeretetteljes új
esztendõt kívánunk:

Szent Erzsébet Karitász Csoport,
Sárbogárd

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

EGY FÕ CSALÁDGONDOZÓI ÁLLÁST HIRDET.
Érdeklõdni a 06 (25) 508 970-es telefonszámon az állás betöltéséig folyamatosan.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítési elõírás;

– büntetlen elõélet;

– „B” kategóriás vezetõi engedély (elõny jelent a saját gépkocsi használatának lehetõsége).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– szakmai önéletrajzot;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

– képesítést igazoló oklevél másolatát.

Az álláshely betölthetõ: azonnal.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: az állás betöltéséig folyamatos.

A pályázat benyújtásának helye: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat (7000 Sárbogárd, József A. u. 14.)

ÉPÍTÕIPARI VÁLLALKOZÁS
VÁLLALNA

* magasépítést,
* gépi földmunkákat,

* épületek kivitelezését,
* bontását,
* felújítását.

Munkavégzés elõzetes árajánlat és
pontos helyszíni felmérés alapján történik.

Telefon:
06 (30) 353 3042
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Sárbogárd I. helyijárat Sárbogárd II. helyijárat

Sárbogárd III. helyijárat

Sárbogárd IV. helyijárat Üzemeltetõ:
HETI 2002 Kft.

(2321 Szigetbecse,
Napsugár u. 2.)

Megbízott:
Bakos László

06 (20) 2 501 609
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság

A XII. forduló eredményei

Big Daddy Laca bisztró–
BB-Truck SE 2:6 (2:3)

Vezette: Szakács István. BB-Truck: Mei-
linger, Dobrovóczki, Gilicze, Zobák, Zá-
dori. Csere: Simon. Laca bisztró: Bereczk,
Kiss, Huszár, Sereg, Bereczki. Csere: Faze-
kas, Kovács, Radó. Csak egy félidõt tudott
szorossá tenni a Laca bisztró csapata. A
második félidõben Zobák vezérletével, va-
lamint Zádori és Simon eredményességé-
vel simán gyûjtötte be a három pontot a
BB-Truck csapata. Góllövõk: Kiss, Berecz-
ki, illetve Zádori 3, Simon 2, Zobák.

Sárbogarak–Cece 10:2 (6:2)
Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Dizseri P.,
Gazdag, Németh, Kónya, Dizseri B. Csere:
Czipp, Steinbach. Cece: Fülöp, Démuth,
Klazer, Dadnicsek, dr. Erdélyi. Csere: Fa-
zekas, Kiss J., Kiss P., Kokics. Három Sár-
bogarak-gólra csak két kapufával tudtak
válaszolni a Cece játékosai, akikre a múlt
heti jó játék után rá sem lehetett ismerni.
Úgy játszottak a fiatalok, mint macska az
egérrel, egymás után érték el góljaikat,
melyre csak kétszer tudtak válaszolni. Sár-
ga lap: Kónya. Góllövõk: Németh, Dizseri B.
4, Kónya 4, Steinbach.

Reál Margit–Vidám Fiúk
7:2 (5:2)

Vezette: Tóth Z. Reál: Verbóczki, Kiss J.,
Márton, Rozgonyi, Hollósi. Csere: Kiss Cs.,
Fekete. Vidám Fiúk: Kiss, Huszti L., Ar-
nold, Németh, Horváth I. Csere: Fazekas,
Horváth II., Huszti J., Huszti R. Nem úgy in-
dult a mérkõzés, hogy simának mondható
gyõzelmet arat a Reál Margit csapata, hisz
Horváth I. az eddig lejátszott összes mér-
kõzés közül már a 13. másodpercben beta-
lált a kapuba. A 8. percben egyenlített a
Reál Margit úgy, hogy Horváth I. lövése
után a kapufáról visszapattanó labda Már-
ton elé került, aki nem hibázott. Még
Huszti J. találatával egyszer vezettek a Vi-
dám Fiúk, de ezután összeroppantak, na-
gyon rossz felfogásban játszottak. Gyõzel-
mével a Reál Margit megõrizte vezetõ he-
lyét a tabellán, megérdemelten nyert.
Góllövõk: Márton 2, Kiss Cs. 2, Fekete, Hol-
lósi, Rozgonyi, illetve Horváth I., Huszti J.

Légió 2000-Fair
Bútor–Extrém 3:8 (1:3)

Vezette: Tóth I. Légió: Megyesi, Németh,
Csuti I., Magyar, Mondovics. Csere: Csuti
II., Szilágyi Cs., Szilágyi F. Extrém: Vörös,
Hajnal, Roszkopf J., Horváth D., Juhász.
Csere: Horváth T., Oszvald, Pálinkás, Vá
mosi. Ez egy jó iramú, változatos mérkõzés

volt, sok góllal, fõleg a második félidõben
érvényesült a listavezetõ nagyobb rutinja.
2. perc: Hajnal lövése, Csuti I.-en változta-
tott irányt a labda, mely a meglepett
Megyesi mellett védhetetlenül vágódott a
jobb felsõ sarokba. 3-4. perc: Magyar lövé-
sét lábbal védte Vörös, majd Mondovics
lövését tenyerelte ki a mezõnybe. 5. perc:
Juhász hibáját hátsó emberként Magyar
használta ki és egyenlített. 8. perc: Pálin-
kás szöglet után lövi a labdát a kapuba az
elmélázó Légió játékosai mellett. 10. perc:
Horváth D. nagy lövését védte Megyesi,
Roszkopf J. lövése után a labda a kapufá-
ról kifelé vágódott. Felszabadult a Légió
kapuja. 11. perc: Horváth I. is lekopírozta
Roszkopf lövését. Az ellentámadásból Vö-
rös kapusnak kellett védeni szögletre. Ki-
csit pihentek a csapatok. 14. perc: Oszvald
váratlan, erõs lövését védte Megyesi. 15.
perc: szöglet után Oszvald lõtte kapuba a
labdát. 15-20. perc: felváltva forogtak ve-
szélyben a kapuk. 21. perc: Vámosi percei
következtek, mert szép gólt lõtt, és ezt
négy perc múlva megismételte. 27. perc:
Pálinkás fordulásból, kapásból a felpatta-
nó labdát rúgta a hálóba. 32. perc: a kido-
bott labdát Mondovics elpörgette a kifutó
Vörös mellett, és az a hálóba jutott. 34.
perc: Magyar is letette névjegyét egy góllal.
36. perc: Vámosi szépen dolgozta ki a hely-
zetét. 38. perc: Hajnal beállította a vég-
eredményt, találatával feltette az i-re a
pontot. Góllövõk: Magyar 2, Mondovics, il-
letve Hajnal 2, Pálinkás 2, Oszvald, Vámosi
3.

Sárkeresztúr
KIKE–Flamengó 5:1 (0:1)

Vezette: Szakács I. KIKE: Visi, Vörös,
Szauervein, Madár, Hajdinger. Csere: Sü-
tõ. Flamengó: Lekner, Tóth, Berta, Ver-
bóczki, Lakatos. Csere: Banda, Berta, Gál,
Németh. Érdekes mérkõzés ellentétes fél-
idõkkel. A mérkõzést a Bogárdi TV adásá-
ban január 16-án, 20.30 órakor és 17-én,
9.00 órakor tekinthetik meg. Góllövõk:
Szauervein, Vörös 2, Hajdinger 2, illetve
Verbóczki.

Vasutas–Haladás 1:5 (0:2)
Vezette: Tóth I. Vasutas: Szabó, Gászler,
Bozsoki, Fésû, Czeiner. Csere: Freschli,
Guszejnov. Haladás: Géczi, Szántó K.,
Szántó Zs., Varga, Balogh. Csere: Kis Sza-
bó, Szalai, Lakatos. A papírformának meg-
felelõ eredmény született. A mérkõzést
felvételrõl a Bogárdi TV adásában 16-án,
23.00 órakor és 17-én, 9.00 órakor tekint-
hetik meg. Góllövõk: Szántó K. (öngól), il-
letve Szántó Zs., Szántó K. 2, Lakatos, Var-
ga.

Pusztaegresi Fiúk–Bad Boys
2:5 (2:1)

Vezette: Szakács I. P. egres: Ellenbruck,
Magyarosi, Batári, Kolonics, Fodor. Csere:
Bihar, Egyed, Magyar, Molnár, Õri. Bad
Boys: Porkoláb, ifj. Soós, Mikuli, Kuti,
Horváth F. Csere: Hajba, Horváth I., Ju-
hász. Nagyon jó iramú mérkõzést vívott
egymással a két csapat. Az elsõ félidõben a
pusztaegresi fiúk meggondoltan támadtak
annak ellenére, hogy ellenfelük szerezte
meg a vezetést az 5. percben. A 7. percben
egyenlített a Pusztaegres. Felváltva forog-
tak veszélyben a kapuk, sok helyzetet dol-
goztak ki mindkét oldalon, a 20. percig he-
lyükön voltak a kapusok, ekkor ugyanis Bi-
har lõtte a labdát a kapuba. A második fél-
idõben egy egészen más felfogásban játszó
Bad Boyst láthattak a nézõk. A rohamozó
pusztaegresi csapat támadásait jól szûrték
meg, és a 27. perctõl kezdve két-három
percenként a támadásokat gólokkal fejez-
ték be. Sárga lap: Fodor. Góllövõk: Fodor,
Bihar, illetve Mikuli, Kuti 2, Horváth I., Ju-
hász.

Taki Team–Memphis Plusz
1:2 (1:2)

Vezette: Tóth I. Taki: Lajtos, Lakatos,
Rohonczi M., Bodó, Rohonczi R. Csere:
Vörös. Memphis: Boros, Takács, Roszkopf
L., Emperger, Deák. Csere: Fodor, Herc-
zeg, Molnár, Zámbó. Nyílt sisakos mérkõ-
zést vívott egymással a két csapat. 2. perc:
Emperger átadásából Roszkopf lõtt gólt.
3. perc: Deák lefordul védõjérõl, nem tud
hibázni. Itt mindenki azt hitte, hogy gólzá-
poros mérkõzést láthatunk. Nem így tör-
tént, de lássuk csak! 5. perc: Boros ragyogó
reflexszel hárítja Rohonczi M. lövését. 6.
perc: Óriási helyzet adódott Rohonczi M.
elõtt, de kihagyta. 9. perc: megint Boros-
nak kellett bizonyítani, Vörös tiszta hely-
zetben kapta a labdát, de belelõtte a ka-
pusba. 12. perc: Lakatos elõtt adódott gól-
szerzési lehetõség, de az üres kapu mellé
lõtt. 18. perc: a harmadik kapufát rúgta a
Taki Team. 20. perc: Bodó lövése után ta-
lált utat a kapuba a labda. 23. perc: üres ka-
puba sem találnak be a Memphis játékosai.
27. perc: Emperger lövését Lajtos tenye-
relte szögletre. Deák 1 m-es perdítése is-
mét Lajtosról került szögletre. 30. perc:
Vörös óriási helyzetet hagyott ki. 33. perc:
Boros akrobata mozdulattal üti szögletre
Vörös erõs lövését, a mérkõzés egyik nagy
helyzete volt. 34. perc: Emperger sarokkal
továbbította a labdát Lajtos kapujára, he-
lyén volt a kapus. 36. perc: Roszkopf L.
szabadrúgása a kapu mellett landolt. 38.
perc: Rohonczi R. lövését védte Boros. A
mérkõzés elején talált két gólt a mai napon
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nagyon rosszul játszó Memphis, s ha Boros
nem véd sok esetben bravúrosan, akkor
akár fordított is lehetett volna az ered-
mény. Az, hogy a Taki Team játékosai az
üres kapuba sem találnak be, megmagya-
rázza a tabellán elfoglalt helyezésüket. Pe-
dig most jól játszottak.

Arsenal–Magnum 2:4 (0:1)
Vezette: Tóth Z. Arsenal: Kiss A., De-
recskei, Veres G., Farkas, Máté K. Csere:
Érsek, Kiss R., Lukács, Veres P. Magnum:
Györök, Kiss, Mihalkó, Vinkelmann, Bor.
Csere: Csendes, Máté Sz. Gyenge elsõ fél-
idõben mezõnyjáték folyt a pályán, a ka-
puk csak ritkán forogtak veszélyben. In-
kább az Arsenalnak voltak helyzetei, de
azokat a jól záró, sokat mozgó Magnum já-
tékosai Györök vezérletével hárították. A
10. perc után átvette a játék irányítását a
Magnum. Bor kerül helyzetbe, lövését védi
Kiss A. Veres G. a sokadik labdát adta el,
Bor rácsapott, lefordult védõjérõl, meg-
szerezve csapatának a vezetést. Még Vin-
kelmann lõtt kapufát Derecskei mellett. A
második félidõ 25. percében szöglet után
Derecskei fejelte a labdát a kapuba. Nem
sokáig örülhettek az egyenlítésnek, mert
kezdés után Mihalkó újból vezetést szer-
zett csapatának. A 28. percben Csendes is-
mét szöglet után növelte az elõnyt. Eldõlt a
mérkõzés három pontja, igaz, elõbb De-
recskei elpörgette a labdát Györök mel-
lett, amely a kapufáról került a hálóba. Ár-
tatlan helyzetben Kiss R. buktatta Kisst, a
megítélt büntetõt Bor biztos lábbal értéke-
sítette a 35. percben. Góllövõk: Derecskei
2, illetve Bor 2, Mihalkó, Csendes.

DKS–Krencz Nagyker
1:5 (0:1)

Vezette: Tóth Z. DKS: Suplicz, Kelemen,
Somogyvári, Márkovics, Domján. Csere:
Szamosi. Krencz: Pálinkás, Ragyamóczki,
Király, Csendes, Gyenis. Csere: Somogyi,
Kõvágó. 8 percig kellett várni az elsõ hely-
zetre, amikor Csendes fejesét Suplicz ki-
ütötte. 12. perc: Domján lövését védi Pá-
linkás, majd Kelemen lövését lábbal hárít-
ja. 13. perc: Somogyi nagy lövést eresztett
meg, a labda kapu mellé szállt. 14. perc:
Kõvágó megszerezte a vezetést csapatá-
nak. 16. perc: Márkovics szép cselek után
lõtt, Pálinkás szögletre tenyerelte a labdát.
17. perc: Király és Pálinkás egymásra várt,
majdnem összehozták az egyenlítést. 18.
perc: Kõvágó lövését lábbal védte Suplicz,
majd Domján elõtt adódott sakk-matt
helyzet, de hibázott. 22. perc: felpörgött a
mérkõzés ritmusa, felváltva forogtak ve-
szélyben a kapuk. 29. perc: Pálinkás kidob-
ta a labdát, melyet Csendes lekezelt, hely-
zetbe került és nem hibázott. 35. perc:
Csendes tovább növelte az elõnyt. 38. perc:
végre Somogyi sokadik lövése után a labda
a kapuban kötött ki. 39. perc: Domján
szemtelen góllal szépített Pálinkás lábai
között. 40. perc: Somogyi kitakarította a
jobb felsõ sarkot. Góllövõk: Domján, illetve
Kõvágó, Csendes 2, Somogyi 2.

OMV–Twister 5:2 (2:0)
Vezette: Szakács I. OMV: Plézer, Lengyel,
Halasi, Szili, Killer. Csere: Erõs, Fábián,
Gráczer, Kiss, Nagy. Twister: Bodoki, Tóth
A., Balogh, Budai, Szabó L. Csere: Bognár
T., Szabó M., Tóth V. Inkább a küzdelem
dominált az elsõ félidõben. Balogh öngólja
megfogta a Twistert, bár Szabó M. gólhely-
zetbe került, lövését védte Plézer. Egy-egy
helyett 2:0 lett az eredmény, Kiss esetlenül
nyúlt a labda útjába, lábáról a labda
Bodoki hálójába került. 21. perc: Balogh
szögletbõl dobott gólt (ugyanis lehet rúgni,
vagy dobni), mert Plézer beleért. Felgyor-
sult a játék a szépítõ gól után. 26. perc:
Lengyel lõtt gólt. 29. perc: Gráczer cimba-
lomszögbõl lõtt góljával tovább növelte az
elõnyt. 32. perc: szöglet után az elalvó
OMV játékosai között Balogh fejelt a há-
lóba. 36. perc: Szili csak-csak bepofozta a
labdát a kapuba. Góllövõk: Balogh (öngól),
Kiss, Lengyel, Gráczer, Szili, illetve Balogh
2.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém 10 1 1 60:22 31
2. Magnum 9 1 2 46:32 28
3. Memphis Plusz 9 1 2 59:25 28
4. OMV 9 1 2 62:23 25
5. Krencz Nagyker 7 1 4 51:30 22
6. Sárkeresztúr KIKE 7 1 4 47:26 22
7. Légió 2000-Fair Bútor 7 - 5 44:39 21
8. DKS 3 - 9 32:57 9
9. Twister 2 1 9 28:52 7
10. Flamengó 2 1 9 17:52 7
11. Taki Team 3 - 9 19:57 6
12. Arsenal - - 12 18:66 -3

Az OMV, Taki Team, Arsenal csapataitól
3 pont levonva.

Góllövõállás:
I-II.: Gráczer László OMV 26 gól
Vámosi Dávid Extrém 26 gól
III-IV.:
Magyar Norbert Légió 20 gól
Bor József Magnum 20 gól

Fair Bútor-csoport
1. Reál Margit 8 1 2 55:23 25
2. BB-Truck SE 7 - 4 35:34 21
3. Sárbogarak 5 3 3 38:30 18
4. Haladás 5 3 3 29:26 18
5. Toledo 2005 5 2 4 47:37 17
6. Bad Boys 5 2 4 36:33 17
7. Vidám Fiúk 4 3 4 40:39 15
8. Pusztaegresi Fiúk 4 1 6 33:44 13
9. Vasutas 4 1 6 34:42 13
10. Cece Öregfiúk 3 3 5 34:34 12
11. Big Daddy Laca bisztró - 1 10 21:60 1

Góllövõállás:
I. Horváth János Vidám Fiúk 25 gól
II. Kuti Kálmán Bad Boys 20 gól
III-IV.:
dr. Erdélyi Tamás Cece 15 gól
Kónya Vilmos Sárbogarak 15 gól

G. F.

Felhívás
Megbeszélést tartunk a

férfiak kézilabda-
bajnokságával
kapcsolatban

2008. január 18-án,
18 órakor

a mûvelõdési házban.
Csapatonként 1 fõ megjelenését

várjuk.

Szervezõk

Sárbogárd-kupa
nõi kézilabda

2008. január 19.
Program:

Technikai értekezlet: 8.30 órakor a Mé-
szöly Géza Általános Iskola tornacsar-
nokának tanári szobájában.

Megnyitó: 8.45 órakor a csarnokban.

A mérkõzések sorrendje:

9.00 Sárbogárd–Martonvásár

9.50 Rácalmás–Aba

10.45 Sárbogárd–Rácalmás

11.30 Martonvásár–Aba

12.20 Rácalmás–Martonvásár

13.00 Aba–Sárbogárd

Játékidõ: 2 x 20 perc.

Eredményhirdetés: 14.00 órakor.

Díjazás: az 1—3. helyezett csapat tagjait
érmekkel, a gyõztes csapatot kupával
díjazzuk. Különdíjat kap: a legjobb ka-
pus, a gólkirálynõ, a legjobb mezõnyjá-
tékos, a legjobb helyi játékos.

Játékvezetõk: a Megyei Kézilabda Szö-
vetség delegáltjai.

A versenyt megnyitja, a díjakat átadja, a
versenyt szervezi: Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának civil és sportbizottsá-
ga.

A nevezett csapatokat, a helyi szurkolókat
szeretettel várjuk a Mészöly Géza

Általános Iskola csarnokába!

Juhász János polgármester
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Kedves jóakaratú Embertársaim!
A Sárszentmiklósi Katolikus

Megújulásért Alapítvány
nevében fordulok Önökhöz!

Bizonyára mindnyájan értesültek arról, hogy 2008. március
1-jétõl a Magyar Nemzeti Bank bevonja az 1 és 2 forintosokat.
Ez sokakat arra sarkallt, hogy gyûjtsék ezen érméket, majd be-
váltva azokat jótékonysági célra fordítsák az összeget. (Jóté-
konysági gyûjtés esetén a bankok nagy része díjmentesen vált-
ja be a nagyobb mennyiségû érméket!)
Így támadt az az ötletünk, hogy mi is gyûjtést rendezzünk az
alapítvány kijelölt céljának megvalósítása érdekében. Szeret-
nénk ugyanis a sárszentmiklósi és környékbeli rászoruló csalá-
dok gyermekeinek megfelelõ, egészséges étkeztetését elõsegí-
teni.
Talán hihetetlenül hangzik, de sajnos tapasztalható tény, hogy
iskoláinkban (Sárbogárdon is) találhatunk olyan gyerekeket,
akik szó szerint éheznek, vagy alultápláltak. Vannak olyan ne-
héz körülmények között élõ családok, akik nem tudják befizet-
ni az iskolai étkezést, és a gyermek tízórait, uzsonnát sem hoz
az iskolába.
Ezenfelül igyekszünk segíteni azokat a családokat is, ahol —
bár nem éheznek a családtagok, de — nagy nehézséget okoz a
mindennap kenyér elõteremtése. Segítettünk már úgy is, hogy
a gyermekvédelmi felelõsök javaslatai alapján befizettük a
gyerekek iskolai étkezését, és úgy is, hogy élelmiszercsomago-
kat osztottunk a szükséget szenvedõ családoknak.
Kérem tehát, hogy segítsenek felvállalt feladatunk teljesítésé-
ben azzal, hogy az 1 és a 2 forintos adományaikat — legyen az
akár néhány darab — eljuttatják az alapítványhoz!
Az adományokat a sárszentmiklósi templomban is át lehet ad-
ni, vagy az ott e célra kihelyezett perselybe is be lehet dobni.
Én magam is gyûjtöm az érméket (Varga László 7003 Sárbo-
gárd, Kazinczy u. 25., tel.: 06/20/4145-345).
Számítunk jó szándékú magánszemélyek, közösségek, boltok,
gazdasági társaságok (cégek) adományaira. Nagyobb összeg
esetén, amennyiben az adományozó kéri, az adományról szóló
igazolást is kiállítjuk az adókedvezmény igénybevételéhez.

Természetesen nem csak egy és két forintosokkal lehet támo-
gatni az alapítvány tevékenységét, hanem imával, jó ötletek-
kel, pályázati tanácsokkal, a nélkülözõ emberek felkutatásá-
val és azzal, hogy tudomásunkra hozzák, hogy hol kell segí-
teni. Ezen felül pedig nagyobb összegû adományokat is szíve-
sen fogad az alapítvány (köszönettel és igazolással viszonozva
azt) a K&H Bank 10402946-00017906-00000007 bankszámlá-
ra, vagy az alapítvány elnökénél.
Szegényebb és nélkülözõ embertársaink nevében kérjük a se-
gítséget!
Bár az adományok után adókedvezmény jár, mégsem ez a leg-
nagyobb jutalom a jótékonykodásért. Olvassuk csak, mit ír er-
rõl a Biblia, mit is mond Jézus!
„Amikor eljön dicsõségében az Emberfia és vele minden angyal,
helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyûlnek mind a nemzetek, õ
pedig különválasztja õket egymástól, ahogy a pásztor külön-
választja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a koso-
kat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz:
JÖJJETEK, ATYÁM ÁLDOTTAI, VEGYÉTEK BIRTOKBA A
VILÁG KEZDETÉTÕL NEKTEK KÉSZÍTETT ORSZÁ-
GOT! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adta-
tok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és
felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben vol-
tam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor
láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy
innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogad-
tunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom
nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem
tettétek…” (Mt 25, 31-40)

Bízva szeretetteljes támogatásukban, tisztelettel:

Varga László hitoktató, az alapítvány kuratóriumának elnöke

„...szüntelenül imádkozzatok...” (1Thessz 5,17)

Imahét a Krisztus-hívõk
egységéért Sárszentmiklóson

2008. január 21—26., 17 órakor.

Helyszín: hétfõ, kedd — református gyülekezeti terem;
szerda, csütörtök — katolikus templom;
péntek, szombat — evangélikus parókia.

Imádság. Éneklés. Igehallgatás.
Testvéri közösség.

Szeretettel várunk mindenkit!

Meghívó
Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt

az Egyetemes Imahét alkalmából tartott
esti sorozatunkra, amelyen a helyi és

vendégszolgálókkal együtt szeretnénk imádkozni.

Az esti imaalkalmak január 21-étõl, hétfõtõl
január 26-áig, szombatig kerülnek

megtartásra 18 órai kezdettel a sárbogárdi
református gyülekezet termében.
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Olvassunk egymásnak!
A Magyar Kultúra Napja alkalmából felolvasást rendezünk

a Madarász József Városi Könyvtárban.

2008. január 26-án (szombaton)
az alsó tagozatosokat délelõtt 9 órától,
a felsõ tagozatosokat és a felnõtteket

délután 13 órától várjuk.

Ebben az évben Hunyadi Mátyás
(Mátyás király, Corvin Mátyás, „az
igazságos Mátyás király”) megkoro-
názásának 550. évfordulója tisztele-
tére a róla szóló meséket, mondákat,
regényrészleteket idézzük fel.
Várjuk mindazoknak a tanulóknak és
szüleiknek, ismerõseinek, nagyma-
máknak, nagypapáknak, felnõtt olva-
sóinknak a jelentkezését, akik szívesen vállalják, hogy a Mátyás
királyról szóló irodalomból egy 2-3 perces részletet felolvassa-
nak.
További információ és irodalom a városi könyvtár gyermek-
részlegében kérhetõ.

Jelentkezési határidõ: 2008. január 22.

Mindenkit szeretettel várunk! A résztvevõk emléklapot kapnak.

Január 19-én, szombaton, 19 órakor

Agyõ, nagy Õ!
Színes szinkronizált amerikai vígjáték

Nászútjának harmadik napján Eddie Cantrow úgy érzi, végre
megtalálta az igaz szerelmet. Csak sajnos nem az újdonsült ara
személyében. A sokévnyi agglegényélet, apjának és legjobb ba-
rátjának állandó zrikálása lassacskán megérleli Eddie-ben a
felismerést, hogy bizonyára túl válogatós, amikor csajozásra
kerül a sor. Így aztán, amikor véletlenül megismerkedik egy
csábos, Lila nevû szõkeséggel, és a viszony édes románccá fej-
lõdik, Eddie nem teketóriázik sokat, megkéri a lány kezét. Ám
amint az ifjú pár jobban megismeri egymást a kaliforniai part-
vidéken utazgatva, Eddie kezd rájönni, hogy szörnyû hibát kö-
vetett el. Nem sokkal azután, hogy elérnek az egzotikus mexi-
kói búvóhelyükre, Eddie beleszeret a talpraesett Mirandába,
akinek fogalma sincs arról, hogy Eddie nászúton van. Eddie-
nek tehát valahogy ki kell szabadulnia néhány napos házassá-
gából anélkül, hogy elveszítené álmai asszonyát.

Jöjjön moziba,Jöjjön moziba,
a mûvelõdésia mûvelõdési

otthonba!otthonba!

Meghívó
Szeretettel meghívjuk

a IV. Béla Általános Iskola épületében

2008. január 19-én, 20 órától kezdõdõ

ISKOLABÁLUNKRA,
amit a 7-8. osztály nyitótánca vezet fel.

A jó hangulatról
Vájer Tamás

zenekara, a Karaván
trió gondoskodik,
mellette büfé és

tombola.

Köszönettel: a IV. Béla
Általános Iskola

7-8. osztályos tanulói,
tanárai és szüleik

Természetjárók figyelem!
A pünkösdi túrára a szállást lefoglaltuk. Kérjük a túrán
részt venni szándékozókat, hogy az elõleget (2.000 forint)
január 31-éig szíveskedjenek eljuttatni hozzám, mivel a
szállásdíj elsõ részét február 3-áig el kell juttatni a tulajdo-
noshoz. Ellenkezõ esetben a szállásfoglalást semmisnek te-
kintik.

Köszönettel: Németh Pál túravezetõ

Meghívó
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjólé-
ti Szolgálat Szent István Általános Iskola szülõi munkaközössége

pótszilveszteri bált
rendez 2008. január 26-án, a Patkó csárdában.

A bál 18.30 órakor az iskola néptáncszakkörének
mûsorával kezdõdik.

Vacsora 20 óra körül: patkótál; süti;
aperitif. Zenél: Csizmadia János.

Belépõ: 2000 Ft/fõ. Jegyek elõvételben
kaphatók (korlátozott számban!)

Bernáthné Anikónál:
06 (70) 453 5697,

a Vénusz vegyesboltban
Szõnyeginé Klárinál: 06 (20) 931 7447.

Tombola a helyszínen kapható. A bál bevételét az SZMK
tanulmányi versenyek díjazására, év végi könyvjutalmak

vásárlására kívánja fordítani.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

SZMK
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Sonkás pogácsa

Hozzávalók (kb. 60 db-hoz): 100 ml tej, 25 g élesztõ, 500 g liszt,
250 g vaj, vagy margarin, só, õrölt bors, 3 gerezd zúzott fok-
hagyma, 150 g túró, 1 db tojássárgája, 60 ml tejföl, 250 g füstölt
fõtt sonka. 1 db tojás a kenéshez, liszt a nyújtáshoz.
Elkészítés: a langyos tejbe belemorzsoljuk az élesztõt és felfut-
tatjuk. Tálba szitáljuk a lisztet, és a puha vajat elmorzsoljuk.
Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a fokhagymát, majd a túróval,
tojássárgájával és a tejföllel összedolgozzuk, hogy elváljon az
edény falától. A fõtt sonkát apróra vágjuk, majd a tésztához
dolgozzuk, és letakarva meleg helyen kb. 45-50 percet keleszt-
jük. Lisztezett lapon 30 mm vastagra nyújtjuk és sütõpapírral
bélelt sütõlapra szaggatjuk. Ne túl szorosra rakjuk, hogy legyen
helyük megnõni. A tetejüket felvert tojással megkenjük, és 185
fokon, 15 perc alatt megsütjük. Kitûnõ sör- és borkorcsolya, rá-
adásul nagyon finom!

Grillsajtos tojássaláta

Hozzávalók 4 személyre: 5 db tojás, 2 csomag grillsajt, kevés
olaj, 150 g csemegeuborka, 1 csokor újhagyma, só, fehér bors,
porcukor, 1 pohár kefir, fél citrom leve, 1 kávéskanál csípõs
mustár. Díszítéshez: salátalevél, paradicsom, petrezselyem-
zöld.
Elkészítés: a tojást hideg sós vízben feltesszük fõni, a forrástól
számított 10 perc alatt keményre fõzzük. Hideg vízzel leöblít-
jük, megtisztítjuk, és hagyjuk kihûlni. A grillsajtot kevés olajon
oldalanként 1-1 percig sütjük, majd hagyjuk kihûlni. Az új-
hagymát megtisztítjuk, megmossuk, szárazra töröljük és gyufa-
szálnyi csíkokra vágjuk. A csemege uborkát ugyanolyan csí-
kokra aprítjuk. A grillsajtból 3-4 cikket félreteszünk a tálalás-
hoz, a többit szintén csíkokra vágjuk. A kihûlt tojásból 1 darab-
nak a sárgáját áttörjük, amit majd a mártáshoz keverünk, a töb-
bit pedig csíkokra szeleteljük. Tálban simára keverjük a kefirt,
az áttört tojássárgájával, a citromlével és a mustárral. Sóval,
borssal, porcukorral ízesítjük, Beleforgatjuk a hagymát, ubor-
kát, tojást, sajtot, és lazán összekeverjük. Adhatjuk grillek, sül-
tek, fõételek mellé köretnek, de reggelinek és egyéb étkezé-
sekhez is kiváló, friss péksüteménnyel!

Köményes sertéssült grillen

Hozzávalók 4 személyre: 1 kg bõrös sertésnyak (hasalja, vagy
lapocka), 1 fej vöröshagyma, só, 1 db paradicsom, bors, kö-
mény, fokhagyma.
Elkészítés: a húst a bõrös oldalánál beirdaljuk (párhuzamos
bemetszést ejtünk rajta), sóval és borssal bedörzsöljük, ízlés
szerint fokhagymát adunk hozzá. A megtisztított vöröshagy-
mával és paradicsommal, kevés forrásban lévõ vízben lefedve,
mindkét oldalon addig pároljuk (kb. 30 perc), míg a víz el nem
fõ, és a hús jó félig meg nem párolódik. Kivesszük, megszórjuk
a köménymaggal, grillre helyezzük, és többszöri forgatás és lo-
csolás mellett ropogósra sütjük.

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

Megjelent
Hargitai nagymama

szakácskönyve
Ételed az életed címmel.

Kapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban

és az újságot árusító boltokban,
2.500 Ft-os áron.

DEPRESSZIÓ
Hölgyek, urak, vigyázat! Az év legsötétebb napjait éljük, ilyenkor
mint lappangó rém les ránk a depresszió.
Hetek óta rosszul alszom. Álmatlanul forgolódom, közben ön-
gyilkossági gondolataim támadnak. Amikor jó korán reggel
pittyegni kezd a vekker, dühösen fogadkozom magamban, hogy
nem kelek föl az istennek sem. Persze, muszáj fölkelni, mert men-
ni kell melózni. Fölrúgom a kutyát, kidobom a virágot, nem borot-
válkozom. A munkahelyen mindenkinek utálom a pofáját, a leg-
szebb nõket is rondának látom, veszekszem a takarítónõvel, sem-
mi kedvem nincs azt csinálni, amit csinálni kell. Tulajdonképpen
semmihez sincs kedvem, még a lélegzetvétel is nehezemre esik,
legszívesebben elásnám magam jó mélyre.
Én általában kiegyensúlyozott, jókedvû fickó vagyok, focizok a
gyerekkel, éneklek a fürdõszobában, tudok nevetni a rádiókabaré
adásain. Normális helyzetben. Mitõl van az, hogy most a gyereket
csakis és kizárólag korholni vagyok képes, a kabarét hülyeségnek
érzem, és nem látom semminek az értelmét? Úgy érzem, hogy
minden el van rontva, az emberek ostobák, a fejesek gonoszak, az
ózonlyuk egyre nagyobb a fejünk felett, a világ szép magabiztos-
sággal cammog az elkerülhetetlen pusztulás felé. Mitõl van ez?
A múltkor a rádióban felvilágosítottak, hogy az egésznek a föld-
tengelynek a keringés síkjához viszonyított ferdesége az oka,
konkrétan az évszakok váltakozása, még pontosabban a rövid, rá-
adásul ködös, borult nappalok, a hosszú éjszakák. Kevés fényt kap
a mi romlandó testünk, a bõrfelületet hideg fuvallatok ostromol-
ják. Ettõl aztán a lélek is elborul, a kedély komorrá válik. Ezt úgy
hívják, hogy depresszió, magyarul levertség, búskomor lelkiálla-
pot. Majd nyáron, ha több lesz a fény körülöttünk, visszatér a jó-
kedv, derûlátás, énekszó, szerelem. Ez ilyen egyszerû! Napsütés-
ben akár szíjat hasíthatnak a hátunkból, pofozhatnak, rugdoshat-
nak bennünket, sebaj. Bezzeg ha megjön a tél, és elmúlnak a nagy
ünnepek, bekövetkezik a kietlen, fagyos, sötét idõszak, akkor
semmi se jó, felnagyítjuk a bajokat, elégedetlenkedünk, szomorú
a lelkünk.
Mire való a lélek, kérdezem én.
Jobb lenne, ha nem kérdeznék ilyet, mert erre a kérdésre könyvek
ezrei sem tudnak megnyugtatóan válaszolni. Csak azt tudom,
hogy a lélek nagyon bugyuta jószág, néha ugrabugrál, repes, szár-
nyal, még a hazugságbeszédet is igazságbeszédnek érzi, néha meg
lógatja az orrát, csak úgy vonszolja magát, terhesnek érzi a
létezést is.
Akkor most mikor van igaza?
Hát, kérem szépen, az attól függ, hogy süt-e a nap, vagy hideg, bo-
rús az idõ. Ennyi, és nem több. Ha valaki nagyon lehangolt, azt te-
heti, hogy fölkapcsolja a szobában az összes lámpát, és hamarosan
tapasztalhatja, hogy még az áremelkedéseket sem érzi.
Tudhattam meg a rádióból.

(L. A.)
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Rejtvény
Szókerék

Találd ki a szókerék hiányzó szavait,
melyek mindegyike 5 betûbõl áll és
’a’-ra végzõdik.

1. Lejtõs domboldal.

2. Régen ebben is hordták a vizet a kútról.

3. Nem minden macska farka …

4. Régiesen íróeszköz.

5. „Vágtatott a … a rónán át”

6. Aki a bort prédikálja, az csak a vizet …

7. Úgy nõ, mint a …

8. Gyapjas állat.

9. Aki … közé keveredik, megeszik a disznók.

Beküldési határidõ: 2008. január 22.

Heti idõjárás

Pénteken a felettünk hullámzó frontrendszerbõl
többfelé várható esõ. A hétvégén újból kissé tá-
volabbi pályán mozognak az Északnyugat-Euró-
pában egymást követõ ciklonok és azok frontja-
inak pályái, csak felhõzetükkel érintik a Kár-
pát-medencét észak felõl, ám számottevõ csa-
padékot csak északi megyéinkben adhatnak, és
a váltakozó szélirányok jelzik elvonulásukat.
Keddtõl állhat be jelentõs változás idõjárásunk-
ban. Ennek elsõ hulláma egy közeledõ ciklon,
amely hatását az erõsödõ délies szél jelentheti.
Az idõszak alatt végig az átlagos feletti hõmér-
sékletekre számíthatunk, északkeleten lesznek
az alacsonyabb értékek. A várható nappali hõ-
mérséklet pénteken 2, 7, szombaton 3, 8, va-
sárnap 3, 10, hétfõn 6, 11, kedden 2, 10 fok kö-
rül várható.

www.metnet.hu

A

Mesék a miklósi iskolából

A kis Margarét
története

2. rész

Párizsban egy klinikán csörög a telefon egy
fõorvosi szobában. Mint mindig, a titkárnõ
veszi fel:
– Halló!
– Legyen szíves, kapcsolja a fõorvos urat!
– Máris.
– Tessék! – szólalt meg egy erõteljes férfi-
hang a vonal végén.
– Dr. Bereki Annamária vagyok, egy élet-
bevágó kérésem lenne, fõorvos úr.
– Mondja!
– Egy négyéves kislány veséjét megtámad-
ta egy rákos megbetegedés, ha maga nem
segít, pár hónapja van hátra!
– Már mondtam, hogy nem vállalok több
vesemûtétet, azóta a bizonyos eset óta!
– Egy magyar kislány lenne …
– Nem érdekel, zsúfolt a mûtétlistám –
mondta az ingerült hang, és letette a kagy-
lót.
Arról a bizonyos esetrõl kicsit bõvebben
kell beszélnem, mert a doktor egyik élet-
bevágó mûtéte volt. Egy március végi na-
pon a saját édesanyját kellett megmûtenie.
Az anyukája nagyon válságos állapotban
volt. A mûtõbõl a mûtét kezdetétõl számí-
tott két órával ki kellett volna jönnie, de
három után se jött ki. A mûtét elsõ felében
minden rendben volt, de hirtelen leállt a
szíve, és újraélesztéssel próbálkoztak. Az
utolsó próbálkozást már kétségbeesetten
végezték, de nem történt semmi. Brain or-
vos az anyja holttestére borult és zokogott,
zokogott és csak zokogott. Akkor fogadta
meg, hogy soha többé nem végez vesemû-
tétet senkin. Ezért gerjedt haragra a vese-
mûtét és a rákos megbetegedés szavak hal-
latán.
Most térjünk vissza Margarétékhez, akik
éppen ébredeztek. Margarét kinyitotta
mélybarna szemét és rámosolygott a cicái-
ra.
– Jó reggelt! – üdvözölte Milédi.
– Jó reggelt! – válaszolt Margarét.
– Mami, ez a kislány érti, amit mondasz? –
kérdezte Florensz.
– Igen – válaszolt a kislány a cicamama he-
lyett –, és Margarét a nevem. És nektek?
– Én Milédi vagyok, a fiam Florensz és õ
Szuzi, a lányom.
– Hogyan érted, hogy mit mondunk? – kér-
dezte Szuzi.
– Hát úgy, ahogy ti értetek engem – vála-
szolta sokatmondóan Margarét.
Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és
Dorina lépett be.

– Hogy aludtál, kicsim? – kérdezte.
– Jól!
– És a cicáid hogy vannak?
– Õk is jól. Képzeld, a mamát Milédinek, a
kicsiket Florensznek és Szuzinak hívják!
– Na jó! Öltözz fel és gyere szépen regge-
lizni!
Reggeli után indulni készültek a doktor-
nõhöz.
– Vihetem a cicákat is?
– Csak egyet! – szólt az apja.
Margarét már rohant is Szuziért. Az autó-
út nem volt hosszú, így hamar odaértek a
rendelõbe. A váróteremben sem voltak so-
kan, mégis fél órát kellett várniuk, hogy be-
juthassanak a doktornõhöz.
– Jó napot kívánok! – köszönt Margarét.
– Szervusz! Jó napot!
– Jó napot! – köszöntek a szülõk.
– Beszélhetnénk hatszemközt? – kérdezte
a doktornõ.
– Természetesen! Margarét, kérlek, menj
ki!
– Megyek – és elindult kifelé.
– A doktorúr nem vállalta a mûtétet.
– Mi?! Nem létezik! Akkor nincs semmi
reményünk! – mondta Ákos könnyes
szemmel. Az ajtó után nézett, amin az
elõbb a kislánya kiment, és úgy tekintett az
ajtóra, mintha az a halál kapuja lenne, és
Margarét már át is ment volna rajta.
Dorina nem tudott sírni, annyira hirtelen
volt mindez számára.
– Akkor most elmegyünk…, és talán már
soha nem jövünk vissza! – ezzel Ákos fel-
állt és a lánya után ment. Dorina is felállt
és ezt mondta:
– Ha bármi lesz, kérem, értesítsen bennün-
ket! – és õ is elment.
Margarét látta a szülein a rossz hírt, de
nem tudta, mit jelent. Õ csak annyit tudott,
hogy beteg, és egyre rosszabbul érzi magát.
Félt, hogy meg fog halni, bár nem tudta,
hogy mi az pontosan. Csak úgy gondolt a
halálra, hogy akkor nem láthatja többé az
édesanyját és édesapját, és nem lesz több
játék sem.
Szuzi elmondta otthon Milédinek és
Florensznek, hogy mit tud Margarét álla-
potáról. Megegyeztek, hogy ahogy csak
tudnak, segítenek.

(Folytatás a követ-
kezõ számban.)

Kósa Petra 6. a
osztályos tanuló,
Sárszentmiklósi

Általános Iskola
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Január 19., SZOMBAT

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.000 Hét mérföld 8.35 Delta 9.10 Pingvinkék 9.20 Blanche 9.25 Heuréka!
9.35 Az ezüst vadló 10.35 Pizsamaparti 11.05 Odüsszeusz kalandjai 11.35 Egy ka-
masz lány naplója 12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Momentán 13.05 Klipperek 2.
0 13.35 Autóvízió 14.05 EURO 2008 14.35 Nõi párbajtõr Grand Prix 15.40 Egy rako-
mány whisky 18.10 Ötcsillagos szerelem 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Agatha Christie: A
Sittaford-rejtély 21.55 Hírek 22.00 Sporthírek 22.15 Pengetõ 23.10 Filmklub
Szinetárral 23.15 Távolban 0.55 Billy Eliot
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Kölyök-
klub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Hír-
adó 12.10 Autómánia 12.50 A dadus 13.20 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai
14.20 Tengeri õrjárat 15.20 Döglött akták 16.15 Közös többszörös 18.30 Híradó
19.00 Fókusz plusz 19.35 A Dzsentlemanus 21.55 Replikáns 23.55 Dakar 0.25 Halá-
los csábítás 2.05 Sejtjeink 3.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.40 Szurikáták udvarháza 11.10 A világ legerõsebb embe-
rei 11.40 Babavilág 12.15 Tökös csajok 12.45 Ed 13.35 JAG – Becsületbeli ügyek
14.35 Bûbájos boszorkák 15.30 Csillagkapu 16.30 Jericho 17.30 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Marco Polo
23.30 Telitalálat 1.20 Ed 2.10 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 7.00 Hírösszefoglaló
9.00 Útitárs 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök
16.04 Idõt kérek 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Világóra
18.35 G7 – Gazdasági magazin 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül-a kultúráról
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.11 Tenger és sirály – Ördögh Szilveszter novellá-
ja 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Január 20., VASÁRNAP

MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.35 Válaszd a
mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.50 Miért épp a demokrácia? 9.55 „Így szól az
Úr!” 10.00 Evangélikus magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.35 Tanúságte-
võk 11.00 Halotti beszéd 11.15 Erdélyi emlékek 11.30 „Örömmel építettem...” 11.45
Zsidó jelképek 12.00 Hírek 12.10 Tizenkét kõmíves 12.35 M. O. M. – Musical
Operett-Magazin 13.10 Macsók és macák 15.35 Az utókor ítélete 16.05 Feszti kör-
kép 16.40 Elisa di Rivombrosa 17.30 Tisztelgés az István, a király szerzõi elõtt 18.00
Panoráma vasárnap 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Tûzvo-
nalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24 – Második évad 22.50 Hírek 23.00
Sport7 23.55 Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers-A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.50
Jackie Chan legújabb kalandjai 9.10 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.35
Inuyasha 10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10
Havazin 12.40 Tuti gimi 13.35 Johen Doe – A múlt nélküli ember 14.30 Doki 15.30
Mr. és Mrs. Smith 16.35 Medicopter 117 – Légi mentõk 17.30 Õslények kalandorai
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Tök alsó 22.00 Heti hetes 23.25 A Dakar 23.50
Portré 0.25 Lima – A hallgatáson túl 2.05 Amíg a világ a világ
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.15 Jó ba-
rátok 10.45 Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.45 Mentõhelikopter 12.35 Knight
Rider 13.25 Charlie – Majom a családban 14.35 A mélység fantomja 15.30 Kyle, a
rejtélyes idegen 16.30 Smallville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Bölcsek kövére 2. – A Klump család 22.15 Hetedik 0.45 Képírók 2.25
Bírósági mesék 3.15 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.14
Kárpát-medencei krónika 8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Római ka-
tolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Hangalbum
16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.04 Vá-
logatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Rádiószínház 23.00 Hírek, kenó 23.41 Füst Milán verseibõl 24.00 Éjszaka

Január 21., HÉTFÕ

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.40 Don Matteo 10.50 Drága doktor úr!
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Roma
magazin 13.00 Domovina 13.35 Kisvárosi doktor 14.30 Pénz-vidék 15.00 Tinik, te-
nisz, szerelem 16.00 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.35 Leteszem a cigit 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.25 Modern képme-
sék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tv ügyvédje 21.10 Kék fény
22.00 Modern képmesék 22.10 Hétfõ este 22.40 Leteszem a cigit 22.50 Kultúrház
23.20 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Tv-taxi 23.55 Mióta Otár elment
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.25
Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP – Több
mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05
Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A gömb 0.15 Reflektor 0.25 Gyilkos többszörös
2.05 Autómánia 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka
9.15 Betûbár 10.00 Teleshop 11.10 A félelem városa 13.10 Észbontó 14.00 Melrose

Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Rex felügyelõ 17.00 Bostoni halottkémek 18.00
Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.15 Krimihétfõ – 21.15
NCIS 22.15 Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosztály 0.15 Kurázsi 0.45 Tények
este 1.15 Robbanékony tinédzser 2.45 Aktív 3.15 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal 6.00 180 perc
8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Króni-
ka 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.05 Kabaré 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tu-
domány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az én hetem 21.04 A nap tör-
ténetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Január 22., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 Don Matteo 11.00 Drága doktor úr!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.30 Kisvárosi doktor 14.20 Engedjétek hozzám... 14.30 Katolikus kró-
nika 15.00 Tinik, tenisz, szerelem 15.55 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15
Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Leteszem a cigit 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös
19.25 Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök
kérték! 21.10 Nyugat 100 22.00 Modern képmesék 22.10 Kedd este 22.40 Lete-
szem a cigit 22.50 Kultúrház 23.20 Tûzvonalban 0.15 Hírek 0.25 Sporthírek 0.30
Tv-taxi 0.50 MédiaMix
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.25
Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP – Több
mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05
Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Gyilkos donor 23.25 XXI. század – A legendák ve-
lünk élnek 24.00 Maffiózók 1.10 Reflektor 1.30 Gazdagok és gyilkosok 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka
9.10 Betûbár 9.55 Teleshop 11.00 Alfred Hitchcock-Családi összeesküvés 13.10
Észbontó 14.00 Melrose Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Rex felügyelõ 17.00
Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.45 Jóban-rosszban
20.15 Miért pont Brian? 21.15 A nagy fogyás 21.45 Született feleségek 22.45
Comumbo 0.35 Tények este 1.05 Alfred Hitchcock bemutatja 1.35 Szalmabábuk
lázadása 3.00 Aktív 3.30 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó
13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tu-
domány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.28 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés-tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányóra 0.10
Éjszaka

Január 23., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45 Tv-taxi 10.05 Don Matteo 11.00 Drá-
ga doktor úr! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00
Ecranul nostru 13.35 Kisvárosi doktor 14.30 Kormányváró 15.00 Tinik, tenisz, szere-
lem 15.55 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek
17.35 Leteszem a cigit 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.25 Modern képmesék
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Fonogram – Magyar Zenei Díj
2008 21.55 Modern képmesék 22.00 Szerda este 22.30 Leteszem a cigit 22.40 Kul-
túrház 23.10 Lapozó 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Tv-taxi 0.15 Mûkorcsolya
és jégtánc Eb
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.25
Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP – Több
mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05
Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A szökés 22.15 Gyilkos elmék 23.15 Alias 0.15
Reflektor 0.30 Halál a címlapon 2.20 Médium – A túlvilág kalandorai 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.15
Betûbár 10.00 Teleshop 11.05 Mulató a sztrádán 13.10 Észbontó 14.00 Melrose
Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Rex felügyelõ 17.00 Bostoni halottkémek 18.00
Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.45 Jóban-rosszban 20.15 Shark – Törvényszé-
ki ragadozó 21.15 Doktor House 22.15 Médiacápa 23.15 A médium 0.15 Tények
este 0.45 Így készült a Kalandorok címû film 1.15 Csalóka emlékek 2.45 Drága
testek 3.35 Aktív 4.05 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal 6.00 180 perc
8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Króni-
ka 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet
16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhang-
zó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Január 24., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 Don Matteo 11.00 Drága doktor úr!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Slovenski utrinki 13.05 Együtt
13.35 Kisvárosi doktor 14.30 Fogadóóra 15.00 Tinik, tenisz, szerelem 16.00 Kisvá-
ros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Leteszem a
cigit 17.40 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.25 Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Mûkorcsolya és jégtánc Eb 22.30 Modern képmesék
22.40 Csütörtök este 23.10 Leteszem a cigit 23.20 Kultúrház 23.50 Abszolút 0.20 Hí-
rek 0.25 Sporthírek 0.35 Tv-taxi 0.50 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.25
Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilmek 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP –
Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf
20.05 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Házon
kívül 23.50 Harcos utcák 0.45 Reflektor 1.05 Infománia 1.35 Szörnyek szülõje 3.00
Házon kívül 3.25 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes
mokka 9.10 Betûbár 9.55 Teleshop 11.00 Hullámvasút 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Rex felügyelõ 17.00 Bostoni halottké-
mek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-rosszban 20.15 Szelle-
mekkel suttogó 21.15 Thomas Crown-ügy 23.35 Tangó 23.40 Nyomtalanul 0.40 Té-
nyek este 1.10 Roswell 2.40 Aktív 3.10 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.29 Zene 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kul-
túrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti
ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.28 Zene 20.30 A nap tör-
ténetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Január 25., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 Don Matteo 11.00 Drága doktor úr!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol dom-
borulnak... 13.30 Körzeti magazinok 14.30 Babatévé 15.00 Tinik, tenisz, szerelem
16.00 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35
Leteszem a cigit 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.25 Modern képmesék 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Mûkorcsolya és jégtánc Eb 22.40 Modern
képmesék 22.50 Péntek este 23.20 Leteszem a cigit 23.30 Kultúrház 24.00 Múlt-kor
0.30 Hírek 0.35 Sporthírek 0.45 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.25
Mozimatiné 13.30 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP – Több
mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf
20.05 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszínelõk 22.10 LOST – El-
tûntek 23.15 Odaát 0.15 Reflektor 0.35 Telefon 2.30 Itthon 2.45 Egy rém rendes csa-
lád 3.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes
mokka 9.15 Betûbár 10.00 Teleshop 11.05 Nyári vakáció 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Rex felügyelõ 17.00 Bostoni halottké-
mek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.15 Monk –
Flúgos nyomozó 21.15 A múmia visszatér 23.45 Trespass 1.40 Tények este 2.10
Drága testek 3.00 Reménysziget 3.50 Aktív 4.20 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Nyugatosok 13.30 Az
unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kul-
túrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti
ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.46 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 A nap tör-
ténetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Január 19., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lapszemle
(mûsorváltozás lehetséges), 13.00 Teremfoci: Sárkeresztúr KIKE—Flamengó,
Vasutas—Haladás, 15.00 Vendég a stúdióban, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszem-
le, 20.00 Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Obervellach (90’), Szánkózás Tinódon
(20’), 23.00 Lapszemle
Január 20., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lapszemle
(mûsorváltozás lehetséges), 13.00 Vendég a stúdióban, 15.00 Pálfai szüret
(60’), Odüsszeusz (90’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Szabó Imre elõ-
adása Ravasz Lászlóról, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Január 21., hétfõ:1.00 Testületi ülés, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Fejér
Megyei Közgyûlés (30’), Obervellach (90’), Szánkózás Tinódon (20’), 12.00 és
19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Lélekút — ÉLÕADÁS, 23.00
Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Január 22., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Életképek a tinódi közös-
ség életébõl (60’), Utánpótlásnevelés (60’), Pedagógusnap Sárbogárdon (20’),
12.00 Heti Híradó, 13.00.Sziréna, 15.00 Szabó Imre elõadása Ravasz Lászlóról,
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Vendég a stúdióban, 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna
Január 23., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Szabó Imre elõadása
Ravasz Lászlóról, 12.00 Heti Híradó, 13.00.Sziréna, 15.00 Egy kiállítás képei
(15’), A fahasáb életrekeltése (60’), A Mezõföld kincsei (60’), 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Teremfoci:
Twister—DKS, Haladás—Big Daddy Laca bisztró, 23.00 Lapszemle
Január 24., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Teremfoci: Twister—DKS, Hala-
dás—Big Daddy Laca bisztró, 12.00 Lapszemle, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszem-
le, 20.00 Életképek a tinódi közösség életébõl (60’), Utánpótlásnevelés (60’),
Pedagógusnap Sárbogárdon (20’), 23.00 Lapszemle
Január 25., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Egy kiállítás képei (15’), A fahasáb
életrekeltése (60’), A Mezõföld kincsei (60’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Életképek
a tinódi közösség életébõl (60’), Utánpótlásnevelés (60’), Pedagógusnap Sár-
bogárdon (20’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Vendég a stúdióban, 23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901.
A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalunkon is megtekinthetõ a
www.bogarditv.blog.hu címen.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén adunk tájé-
koztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés
programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba
esetén kérjük hívják a következõ számokat:06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000,
06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.

A KÁBELTÉVÉ MÛSORRENDJE
A CECEI TÉRSÉGBEN

A cecei tévéstúdióból Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres települése-
ken a helyi csatornán január 17-én 14 órától január 24-én 14 óráig az alábbi mû-
sorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 11 órás mûsor lement, azonnal elölrõl
kezdõdik).
Heti híradó (35’), Vendég a stúdióban: Müller Viktória (120’), Lapszemle (30’), Lé-
lekút (90’), Teremfoci: Sárkeresztúr KIKE–Flamengó; Vasutas–Haladás (85’), Szü-
ret Pálfán (60’), Sziréna (45’), Philia Egyesület koncertje (90’), dr. Lendvai György
zenés-verses estje (80’), Pünkösd a sárbogárdi reformátusoknál (30’). Összesen:
665 perc, azaz 11 óra 5 perc.

A Bogárdi TV szerkesztõsége
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. 06 (30)
681 7675, 06 (30) 235 9498. (300513)

Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20 év
tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290
8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta 1998
Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól; Telefon:
06 (20) 9475 970. (0921381)

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

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344. (300840)

Akác tûzifa 2000 Ft/q. 20 q felett ingyenes házhoz
szállítás. 06 (70) 374 0769. (756427)

Korrekt hitelügyintézés. Jelzáloghitelek, lakásvásár-
lás, hitelkiváltás. Telefon: 06 (70) 395 1026. (756434)

Hordozható cserépkályha eladó. 06 (20) 478 2050.
(756447)

Sárbogárdon 70 m2-es, felújított, új fürdõszobás ház,
rendezett, összközmûves telken eladó. 06 (20) 333
1590. (756362)

Szakácsnõt felveszek a Fanni étterembe. Jelentkezni
a helyszínen. (300981)

Cecén, Kossuth utcában, felújításra szoruló ház be-
építhetõ telekkel eladó. Érdeklõdni: 06 (25) 234 310,
06 (25) 234 765, 06 (22) 369 469. (300979)

Sárbogárd központjában 2 szobás, 3. emeleti, felújí-
tott öröklakás, alacsony rezsivel eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 459 5063. (756366)

Opel Vectra eladó. Telefon: 06 (20) 593 9932. (300994)

Árpád-lakótelepen 3 szobás lakás eladó. Hitel meg-
oldható. Telefon: 06 (20) 474 5530. (756088)

Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (20) 287 8376.

Sonka-, kolbászfüstölést vállalok. Érdeklõdni: 06 (30)
214 5481. (756069)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel eladó.
Telefon: 06 (30) 604 2754. (756069)

Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754.
(756069)

’91-es Volkswagen Transporter (platós), ’94-es Maz-
da E 2.2-es (körablakos) tehergépkocsik eladók. Ér-
deklõdni: 06 (20) 423 5689. (756070)

Felszolgálót felveszek a Fanni presszóba. Érdeklõdni
a helyszínen. (756398)

Hízók eladók 120-130 kg-osak. 06 (30) 470 5967.
(756397)

Ady-lakótelepen lakás kiadó kis rezsivel. 06 (20) 916
4933. (756393)

Páncéltõkés, régi, fekete zongora sürgõsen eladó. 06
(70) 335 6413.
Eladó 2000-es évjáratú Opel Zafira 1.8-as, 16 V,
Elegance, metálzöld. Irányár: 1,8 millió Ft. 06 (30) 937
7545. (756387)

120-as Skoda, 1 év mûszakival, zöldkártyával, 70.000
Ft-ért eladó. 06 (30) 377 7955. (756054)

Töbörzsökön családi ház 11 millió Ft-ért eladó. 06
(30) 377 7955. (756054)

Arabella cipõboltban téli cipõk 30%-kal olcsóbban
kaphatók. (756094)

400 literes fagyasztóláda eladó. Érdeklõdni: 06 (70)
376 6959. (756172)

Örspusztai sertéstelepre sertésgondozót keresek. 06
(30) 342 8189. (756171)

Garázs kiadó Sárbogárd központjában. Érdeklõdni
18.30 után, a 06 (25) 461 642-es telefonszámon.
Szántóföldet bérelnék. 06 (20) 353 2296. (756050)

Nem tápos hízók eladók 100-200 kg-os súlyban. 06
(25) 460 278. (756042)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépkocsi ve-
zetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel 2007. január
19-én, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési központ-
ban. Jelentkezni a helyszínen. Felvilágosítás a 06 (30)
9939 285-ös telefonszámon. (756047)

3+2+1-es ülõgarnitúra jó állapotban, kihúzható
ággyal, ágynemûtartóval kedvezõ áron eladó. 06 (70)
382 4386. (756046)

Árpád-lakótelepen téglaépületben földszinti lakás el-
adó. Irányár: 5,6 M Ft. 06 (30) 604 3314. (756045)

Sürgõsen eladó Sárbogárd központjában új, amerikai
stílusú családi ház. Irányár: 13,5 millió Ft. 06 (20)
2345 832. (756044)

1.9D Fiat Ducato 3 személyes, zárt tehergépkocsi
2008. decemberig érvényes mûszakival eladó. Tele-
fon: 06 (30) 2592 165. (756169)

Választási kancacsikó eladó. Sárbogárd, Köztársa-
ság út 108. 06 (25) 467 197. (256103)

Árpád-lakótelepen 1. emeleti erkélyes lakás és ga-
rázs eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 321 8644. (756031)

Közép-ázsiai juhászkutya kölykök eladók. 06 (30)
534 9343. (756029)

Paplankészítés tollból, szivacsból. Pákolicz
Árpádné, Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. 06 (25)
476 051. (756025)

Ady-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. 06 (30) 855
5243. (756160)

Lada Combi 1500-as, jó állapotban olcsón eladó. 06
(70) 211 1194. (756102)

Az M6-os autópályán Dunaújváros magasságában,
OMV töltõállomás nõi munkatársat keres. Telefon: 06
(30) 385 0414, 06 (30) 505 6561. (756175)

Farsangi jelmezek kölcsönözhetõk Sárbogárdon a
101 Kisruha üzletben az OTP-vel szemben. (756174)

Sárbogárd központjában, nyugodt helyen, téglaépü-
letben, I. emeleti 2 szobás, parkettás, erkélyes lakás
eladó. Egyedi fûtés kialakítható. Ár: megegyezés sze-
rint. 06 (20) 484 4763. (756181)

Mangalica malacok eladók. Sárbogárd, Tinódi u. 44.
(756180)

150-160 kg közötti hízósertések olcsón eladók. 06
(30) 361 1021. (756179)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, felújított, erkélyes
lakás eladó. 06 (30) 638 3533. (756107)

1986-os Skoda 120 L áprilisig érvényes mûszakival
eladó. 06 (70) 618 6420. (756108)

Megkímélt állapotú APRÉLLIA SR-robogó eladó. 06
(70) 639 0924. (756183)

Igaron parasztház, 600 négyszögöles telken, gazda-
sági épületekkel, vízzel, villannyal és régi bútorokkal
eladó. Irányár: 1,8 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 295
5807. (7561190)

Fehér Ablak Kft. Mûanyag nyílászárók, redõnyök a
legolcsóbban! Ingyenes felmérés, árajánlat-készítés
és kiszállítás. Házak, lakások teljes nyílászáró-cseréi-
nél 30%-os kedvezmény. Telefon: 06 (20) 939 1579,
06 (70) 453 7289.

Sárszentmiklóson a Deák Ferenc utcában három-
szobás családi ház eladó. 06 (30) 361 1210.

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

Az abai SZESZFÕZDE RÖVID HATÁRIDÕVEL
pálinkafõzést vállal.

Érdeklõdni: 06 (30) 927 5627.

Lekner Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET. Telefon:

06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059. (756177)

AMBICIÓZUS? Szeretne a munkatársam
lenni egy nagy múltú kereskedelmi cégnél?

HÍVJON: 06 (30) 305 2568.

Kiemelt apróhirdetés:

A Légió 2000 Security Kft.
szervezésében

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

TANFOLYAM INDUL
SÁRBOGÁRDON

2008. január 5-étõl.

Jelentkezni lehet: Sárbogárd, Ady E. út 29.

Részletfizetési és munkalehetõség, jutalék!

Telefon: 06 (25) 508 980,
06 (20) 468 1795.

HEVES THERM mintaterem nyílt:
Sárbogárd, Ady E. út 168.

(a Photo Hall mellett)

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
széles választéka elérhetõ áron!

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

INGYENES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT!
RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕ!

SZAKSZERÛ SZERELÉS!

Bereczk Róbert

Telefon: 06(30)9377 545, fax: 06(25)461 237,
e-mail: bereczkr@invitel.hu
Egész évben akció!



Bogárd és Vidéke 2008. január 17. HIRDETÉSEK 19

A Szent István
Általános

Iskola története 1926-2005
Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;
Almádi Sándor:
Labdarúgó

kisokos(kodó)
Szõnyegi Hajnalka
szerkesztésében:

Sárbogárdi Iparos
Olvasókör

jegyzõkönyve
Hargitai Lajos szerkesztésében:

Sárbogárd 1956
Leszkovszki Albin:

Kompországi szerelmek
Hargitai Ildikó:

Likból lett leány
dr. Lendvai Gábor és
dr. Horváth András:

Mezõföld rejtett kincsei
Bogárd és Vidéke Lapkiadó

és Nyomda,
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.
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Gondolkodjunk!
Már megint eltelt egy hónap, pénteken
testületi ülés lesz. Feltétlenül megné-
zem a felvételt, mert ha nem csal a szi-
matom, érdemes lesz.
A meghívóban szereplõ elsõ hat napi-
rend keltette fel az érdeklõdésemet.
Nem vagyok látnok, nem láttam írásbeli
elõterjesztést, de az eddigi tapasztala-
tok alapján az eszem azt súgja: a saját
zsebek tömése fog újra megtörténni. Ha
az alpolgármesterek pénzét emelik, ak-
kor bizonyára a polgármesteré sem fog
csökkenni. Ha a polgármesterét meg
akarják szavaztatni, akkor a képviselõk
éhes száját is csak a képviselõi tisztelet-
díjak emelésével foghatják be. Leg-
alábbis eddig ez volt a gyakorlat.
Csakhogy régen azt mondták, hogy van
pénze az önkormányzatnak, most meg
azt, hogy nincs. Hogy is van ez?
Az egész város lakossága egy éve nem
hallott mást, mint azt, hogy létszámle-
építésre, intézmények összevonására,
csupa-csupa megszorításra van szükség.
A tévébõl harsog, hogy csõdközelben
van az önkormányzatok ennyi meg
annyi százaléka. Szegények vagyunk, de
jól élünk? Az látszik biztosnak, amit
már a zsebünkbe tettünk? Gondolom,
jövõre is tele leszünk hitellel, mint a
kutya bolhával!
Tudjuk, hogy milyen nehéz döntéseket
kellett meghozni; komoly férfimunka
volt azt a sok embert kirugdalni a mun-
kahelyükrõl. (Gondolom, majd mind,
egytõl egyig személyesen fogja megkö-
szönni nagyjainknak.) De miért kellene
a közösbõl, a város pénzébõl fizetnünk,
hogy a „vezérkar” és egyes képviselõk
jobban éljenek?
Nem elég az a rengeteg millió, amit ed-
dig is elköltöttek ilyen címen? Most
nem kell takarékoskodni? Kinyílik az
ember kezében a bicska! Semmi nem
elég?!
Sok emberrel beszéltem, akik fájlalják,
hogy a befizetett iparûzési adójukat a
közösség számára haszontalan célokra
használják. Mert ha takarékosság van
minden területen, miért lehetnek kivé-
telek? Mitõl lesznek különbek a pór-
népnél? Az indok majd az lesz, hogy
„csak” 5-6-7 %-os az emelés? Mint tud-
juk: sok kicsi sokra megy. Vagy egy má-
sik kedvenc hivatkozás: a jogszabály írja
elõ. De egy gerinces ember mondhatja
ilyenkor, hogy a város helyzete miatt le-
mond bizonyos juttatásokról! Gondol-
kodjunk helyettük is, mert úgy tûnik,
vannak közöttünk olyanok, akik azt su-
gallják, hogy mindig arra van pénz, ami-
re õk akarják: tiszteletdíjra, költségtérí-
tésre, rossz vezetõi döntésekre, vagy a
döntéseket követõ perek millióira.
Ezek egy idõ után izgalmasak lesznek,
érzem a zsigereimben. Majd
a végsõ elszámolásnál!

Csibegép

Nyílt
tér

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

BÕHM JÁNOS
temetésén részt vettek, sírjára

koszorút,
virágot helyeztek.

Külön köszönet az
„AVAR” T. Temetkezési

Vállalat dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

PRIBÉK MIKLÓS

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

MAJOR IMRE

halálának 5. évfordulójára.

„Váratlan percben életed véget ért,
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.

Fájó szívünk fel-felzokog érted,
amíg élünk, nem feledünk téged.”

Szeretteid

Egy hete tûnt el
Szegedrõl

Pordán János

Egy hete nem ad életjelt magáról Pordán Já-
nos. A húszéves szegedi egyetemistát utoljára
január 6-án látták.
2008. január 6-án este szegedi albérletébõl el-
tûnt a húszéves Pordán János, a SZTE törté-
nelem szakos hallgatója. Telefonja nem elér-
hetõ, vizsgáján nem jelent meg. Az ügyben
rendõrségi bejelentés is történt. „Aki tud róla
valamit, segítsen” — olvasható a kapcsolat-
építõ portálon az eltûnt sárbogárdi fiú család-
tagjai által közzétett felhívásban. Mint a Sze-
geden és szülõvárosában, Sárbogárdon több
helyen is kihelyezett felhívásból és az inter-
netes körlevelekbõl kitûnik, eltûnésekor fe-
kete farmert, sötétzöld kabátot és Wink cipõt
viselt. Aki bármit tud róla, értesítse Pordán
Verát a 20/323-5347-es számon!
A szegedi Délmagyarország c. napilap január
16-ai száma is foglalkozik az üggyel.
— Naponta háromszor telefonált haza — ol-
vasható a lapban.
— Január 6-án azzal búcsúzott édesanyánk-
tól, hogy másnap végig tanul, mert kedden
vizsgája lesz — mondta az eltûnt fiú testvére,
aki a hétvégén Szegedre jött. Annyit sikerült
megtudnia, hogy öccse az eltûnése napján
csoporttársával még járt az egyik szegedi
fénymásolóban. — Utoljára a házinéni látta
késõ délután, amikor elindult a Lomnici utcai
albérletébõl. Csak a mobilját, személyes ira-
tait és néhány ezer forintot vitt magával —
mondta Pordán István. Hiába hívják, a fiú
telefonján csak annak hangpostája jelentke-
zik.
— Még soha nem csinált ilyet. A tanulmányi
eredményei jók voltak, barátnõrõl nem tu-
dunk. Mivel nem volt bulizós, nem hisszük,
hogy rossz társaságba keveredett volna —
magyarázta az eltûnt fiú bátyja.
A Szegedi Rendõrkapitányság szóvivõje,
Szenti Szabolcs elmondta: mint minden ilyen
esetben, elrendelték Pordán János eltûnt-
ként való körözését. A Szegedi Rendõrkapi-
tányság jelenleg adatgyûjtést végez, illetve a
fiatalember lehetséges tartózkodási helyeit
ellenõrzi. Bûncselekményre utaló körülmény
eddig nem merült fel.
A képen a szegedi albérletébõl eltûnt POR-
DÁN JÁNOS látható.

Hargitai Lajos

Köszönet
Köszönetet mondok azoknak a villany-
szerelõknek a Videotonban, akik mun-
katársuk elvesztése után egy évvel sem
feledkeztek meg Róla és családjáról.

Csilla

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl


