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Meghívó
„Milyen várost

szeretnénk mi?”
Szeretettel várunk minden

érdeklõdõ polgárt
egy közös fórumra

február 22-én,
pénteken

18.30 órakor

a mûvelõdési központ
kamaratermébe,

hogy közösen fogalmazzuk
meg: mi, Sárbogárd lakói
milyen várost szeretnénk.
A fórumon megfogalmazott

javaslatainkat a héten
megkezdett aláírásgyûjtéssel

támasztjuk alá.

Kérjük mindazokat, akik
felelõsséget éreznek a város

jövõjéért, jöjjenek el,
fejtsék ki véleményüket!

Kérjük, minél többen vegyenek
részt nemcsak aláíróként,

hanem az aláírások gyûjtésében
segítõként is munkánkban!

Gyûjtõívek a helyszínen
kérhetõk.

Polgárok a Városért Civil Mûhely

Farsangi fánksütés az oviban
A Zengõ Óvodában vidám mûsoros farsangi mulatságot rendeztek múlt héten. Volt
fánksütés és sok farsangi játék.

Írásunk a 6. oldalon olvasható.

Farsang Sárhatvanban
Falufarsangot rendeztek a sárhatvaniak hétvégén. Gyerekek és felnõttek egyaránt jel-
mezbe öltözve mulattak a klubban.

Írásunk a 7. oldalon olvasható.
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EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS
az abai Kultúr Közösségi Házban

2008. február 21-én, csütörtökön, 17 órától

Ki fogja gyógyítani a beteget?
Elõadó: dr. Sirály Péter osztályvezetõ

fõorvos, régiós felügyelõ fõorvos, Csákvár.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kérdés
a polgármesterhez

A polgármester mikor vette meg azokat az épületeket, amiket le
akar bontatni? Ha megvette, és ezt igazolni tudja, akkor azt csi-
nál, amit akar, de ha nem az övé, akkor csakis akkor kezdhet el
rombolni, ha az emberek ezt neki megengedik! De ahogy én lá-
tom, errõl szó sincs. Ahelyett, hogy légvárakat épít, inkább azon
lenne, hogy munkahelyeket teremtsen a városban. Errõl hallani
sem szeret, nemhogy törné rajta a fejét. Még egyszer szeretném
kérdezni: azok az épületek még a város tulajdonában vannak-e?
Mert ha igen, renoválják õket, és kész! Felháborítónak tartom,
ahogy a polgármester minket, a köznépet figyelembe sem vesz!

Tisztelettel: N. I. (Név és cím a szerkesztõségben)

Felelõsség önmagunkért
és a közös jövõnkért

A képviselõ-testület Sárbogárd városközpont értékmegõrzõ re-
habilitációs pályázata körüli viták, illetve az ezeket követõ civil
kezdeményezés megmozgatta a lakosságot, és ki-ki a saját ismere-
tei és érzelmi állapota alapján alkotott véleményt. A visszajelzé-
sek többsége arról szólt, amellyel én is egyetértek, hogy mindenki
örülne egy olyan fejlesztésnek, amely által szebb környezetben,
szebb városban élhetné az életét. Ugyanakkor azt is szeretnék,
szeretnénk, hogy ez a fejlesztés véleményeink, javaslataink meg-
hallgatásával történjen, hisz ez a mi városunk is.

Voltak olyanok is, akiknek nem volt kellõ információjuk ezzel a
témával kapcsolatban, és a rossz tapasztalataik alapján azt mond-
ták: „én nem foglalkozom ezzel, én nem politizálok.” Valóban, a
politika szó teljesen hiteltelenné vált, hisz az emberek többségé-
nek elege van azokból a megnyilvánulásokból, amelyek ezalatt a
címszó alatt folynak. Ennek ellenére mégis vannak olyan dolgok,
amelyek közügyek, amelyekért ki kell állnunk, mert közvetlenül
érintenek bennünket, befolyásolják az életünket. Ki kell állnunk,
mert az igazságosságot vissza kell hívni az életünkbe. Vannak
egyetemes érvényû igazságok, amelyeket nem lehet elvitatni.
Ilyen az emberi méltósághoz való jogunk, a testi-lelki egészséghez
való jogunk, a munkához, a tanuláshoz és az önmagunk életének
irányításához való jogunk. Minden állampolgárnak joga, hogy vé-
leményt mondhasson a saját és a közösségét érintõ kérdésekben.
Ez a jog csak akkor érvényesül, ha élünk is vele, és aktívan
gyakoroljuk.

Több embertõl hallottam azt a véleményt, hogy õk csak pici pon-
tok, semmik és senkik, úgysem számít az õ szavuk. Nem könnyû a
hitünket, az önbecsülésünket, a méltóságunkat megõrizni, ami-
kor állandóan falakba ütközünk. Mégis, tudatosan kell dönte-
nünk, hogy felelõsek vagyunk önmagunkért, a jövõnkért, akkor is,
ha senki sem ígérhet azonnali sikert. Az igazságosság melletti ki-
állásunkban nem élhetünk a harc eszközeivel, csakis a békére való
törekvéssel. A feszültségek, a gerjedõ indulatok mindig próbák is
egyben, ki hogy dönt, hova áll: a harc oldalára, amely szétzilál,
vagy a közös jóra való törekvést választja, amely új utat nyithat.

A látszólagos kudarcok után sem adhatjuk fel az igazságosság
melletti kiállást, hisz minél többször állunk fel, annál erõsebbek
leszünk. Biztos, hogy Sárbogárdon is minden ember szeretne mél-
tóbb életet élni, ezért mindenkinek, nekünk civileknek is tennünk
kell, és keresnünk a megvalósulás útját. Vannak körülöttünk po-
zitív példák, kis és nagy létszámú települések, ahol a választott ve-
zetõk és a választó állampolgárok felelõsségükhöz méltóan cse-
lekszenek, és megvalósítják az összefogást. Bízzunk benne, hogy
így lesz Sárbogárdon is!

Horváth Katalin, egy civil a sok közül

Polgárok a városért
A város számos lakóját felháborította az az eljárás, megalázó dur-
vaság, ahogy a városközpont értékmegõrzõ rehabilitációs pályá-
zatával kapcsolatban véleményt nyilvánító polgárokkal szemben
viselkedett Juhász János polgármester és a véleményünket
figyelmen kívül hagyó képviselõk.
Erre az agresszív viselkedésre a polgárok közül nem válaszolt sen-
ki ellenségesen, de nem is ijedt meg, s meg sem hunyászkodott
senki a fenyegetõ fellépéstõl. Sõt, azt tapasztaltuk, hogy felébredt
sok emberben a bátorság és a felelõsségérzés, hogy ezt már nem
lehet annyiban hagyni, és igenis, össze kell fogni, hangot kell adni
a véleményünknek, s ha kell, küzdeni azért, hogy rombolás he-
lyett az építés, a már meglévõ értékek megõrzése történjen a
városban.
Hálásak vagyunk tehát Juhász Jánosnak, hogy viselkedésével arra
ösztönzött bennünket, hogy ráébredjünk: a mi felelõsségünk,
hogy milyen lesz ez a város, mint ahogy a mi felelõsségünk az is,
hogy kiket választunk képviselõknek, polgármesternek. A köz-
életbõl kihátráló közönyösségünknek köszönhetjük, hogy ilyen
képviselõ-testületünk van. Mert ezt érdemeltük. Kellett nekünk,
hogy így megalázzanak, megtapossanak bennünket.
Örömmel tapasztaljuk, hogy ennek következtében egyre többen
hajlandók estéiket arra áldozni, hogy összejöjjenek és megismer-
jék a városrendezési tervet, különbözõ szakemberek javaslatait
egy valóságos fejlesztéssel kapcsolatban. Ezeken az összejövete-
leken körvonalazódik a városért tenni akaró polgári közösség.
Akik ebben részt vesznek, hangsúlyozzák, hogy nem valakik ellen,
hanem egy élhetõ város érdekében akarnak munkálkodni. Egy
olyan város érdekében, ahol jól érzi magát az itt lakó ember, büsz-
ke a város múltjára és egy szebb jövõ reményéért munkát áldozni
is hajlandó.
Megfogalmazódott annak gondolata, hogy rendszeresen össze-
jöjjünk és széles összefogással megindítsuk a „Polgárok a Váro-
sért” mozgalmat. Ebbe a közösségbe minden érdek nélkül tenni
akaró, jó szándékú polgárt várunk, és nem engedjük, hogy ezt bár-
ki sanda politikai szándékkal, vagy egyéni érdekbõl a maga
céljaira kihasználhassa!
Minden politikai hatalmi törekvéstõl elhatároljuk magunkat, de
úgy akarunk dolgozni, hogy az itt születõ elképzeléseket a lakos-
ság széles köre támogassa, s így azt ne kerülhessék meg, ne
söpörhessék le az asztalról.
Február 22-én, pénteken, 18.30-ra hirdetünk fórumot „Milyen
várost szeretnénk mi?” címmel a mûvelõdési ház kamaratermé-
be.
Közben jött egy meghívó Juhász János polgármestertõl, melyben
ugyancsak pénteken 17 órára hívja a díszterembe az érdeklõdõ-
ket. Ezen kívánja tájékoztatni a város polgárait arról, hogyan kép-
zelik õk a városközpont értékmegõrzõ rehabilitációját.
Kérjük, hogy mindenki vegyen részt a polgármesteri tájékozta-
tón, tisztelettel hallgassuk meg, majd utána a mûvelõdési köz-
pontban várunk mindenkit a civil fórumra. Ezen a polgármester
urat és a képviselõket is szívesen látjuk.

Polgárok a Városért Civil Mûhely



Polgárõrgyûlés Sárbogárdon
A sárbogárdi polgárõrök szervezete hétvégi gyûlésén Rozman Gábor elnök számolt be az
elõzõ év történéseirõl, és megbeszélték a 2008-as év feladatait. Az összejövetelen részt
vett Enczi József, Sárbogárd rendõrkapitánya és Rigó László alpolgármester.

/H/
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Aláírásgyûjtéssel egy sikeres pályázatért!
Civil szervezetek és számtalan önkéntes
helyi polgár aláírásgyûjtést folytat tilta-
kozásul a mûvelõdési központ értékesítése
és lebontása ellen. Egyúttal követelik,
hogy Sárbogárd képviselõ-testülete a vá-
ros lakóival együttmûködve fejlessze a vá-
rost.
Az aláírásgyûjtés elõzménye, hogy Sárbo-
gárd város képviselõ-testülete a polgárok
véleményét figyelmen kívül hagyva dön-
tött úgy, hogy a városközpont értékmegõr-
zõ rehabilitációját célul kitûzõ európai
uniós pályázat megnyerése esetén lebon-
tanák a József Attila Mûvelõdési Közpon-
tot, valamint a 105 éves óvoda épületét és
az okmányirodát. A mûvelõdési központ
területét eladnák 80 millió Ft-ért egy be-
fektetõnek, aki ott a városközpont kisváro-
si jellegétõl idegen, többszintes, plaza-
szerû építményt létesítene, az okmányiro-
da helyére egy 200 fõs konferencia-terem,
az óvoda helyére pedig parkoló kerülne.
A civil szervezetek és helyi lakosok aláírá-
sukkal tiltakoznak a városrombolás ellen.
Indoklásuk szerint az óvoda és a kultúrház
lerombolásának terve kérdésessé teszi,
hogy egyáltalán nyerjen ez a pályázat.
Nincs az a bírálóbizottság, amely ezt a ter-
vet így elfogadná. A fenti önkormányzati
határozatban megfogalmazott célok
ugyanis ellentétesek a pályázati kiírással,
mert az értékmegõrzõ rehabilitáció nem
rombolást jelent. (Rehabilitáció = helyre-
állítás, eredeti helyzet visszaállítása, régi
városrész felújítása.)
Mi azt szeretnénk, hogy Sárbogárd városa
megnyerje ezt a pályázatot. De nem bármi
áron, és fõleg nem értékvesztéssel, rom-
bolással!
A pályázat megnyerésének feltétele, hogy
figyelembe vegyék a pályázati feltételeket,
melynek egyik leglényegesebb eleme a la-
kosságnak a célokat támogató véleménye.

Figyelembe kell venni azt is, hogy Sárbo-
gárd Hõsök tere „mûemléki környezet”
besorolású a Helyi Építési Szabályzatban,
ahol nem lehet akármit csinálni, hanem az
ott lévõ épületek — az egész térrel össz-
hangban lévõ — értékmegõrzõ rehabilitá-
cióját lehet elvégezni.
Egy igazán sikeres pályázat érdekében fél-
re kell tenni a politikai és egyéni egziszten-
ciális érdekeket, abbahagyni a véleményü-
ket kinyilvánítókkal szembeni gyûlöletkel-
tést, a megfélemlítést, zsarolást. Sárbo-
gárd város valóságos érdekeit szem elõtt
tartva, a lakosok egyetértésével szülessen
döntés!
A mi javaslatunk az, hogy a tér rehabilitá-
cióját a pályázat valóságos szellemében
hajtsák végre, tehát valóban az itt található
épületek rekonstrukciója, ne lerombolása
történjen meg. A tervek legyenek tekintet-
tel a városmag kisvárosi jellegére, s ott az
átalakítás harmonizáljon a tér mûemléki
környezetével, Sárbogárd város Helyi Épí-
tési Szabályzatával.
A HÉSZ kifejezetten tiltja a mûemléki
környezet miatt, hogy Sárbogárd központ-
jában többszintes, lapos tetõs épületek
épülhessenek. A meglévõ két ilyen épület:
a polgármesteri hivatal és a mûvelõdési
központ nyeregtetõs fedése és a tér többi
épületével való harmonizálása ajánlott.
A téren lévõ 105 éves óvoda kultúrtörténe-
ti és városképi szempontból is beleillik a
rehabilitációs programba. Elbontása he-
lyett annak az eredeti állapotát állítsák
vissza, és abban az óvodai és iskolatörténe-
ti, helytörténeti gyûjtemény kerüljön elhe-
lyezésre.
A pályázat elnyerésének sikerét nagyban
elõsegítené, ha a városközpont rehabilitá-
ciós programjában a meglehetõsen romos
állapotban lévõ, mûemléki védettség alatt

álló régi tanácsháza épületét felújítanák.
Ez lehetne a polgármesterség reprezenta-
tív székhelye.
A város rehabilitációs programja nem egy-
szeri, nem csak egy évre szól. Azt több évre
lebontott, átgondolt program mentén kell
évrõl évre megvalósítani a kitûzött célok
szem elõtt tartásával, s addig nyújtózkod-
ni, amíg a takaró ér. Van jobb megoldás is,
mint most 80 millióért odaajándékozni egy
idegen pénzembernek a mûvelõdési köz-
pont épületét! Ha ezt eladják, nem lesz
helyette megfelelõ másik!
Szorgalmazza az önkormányzat, hogy a tér
környékén lévõ üzleti vállalkozások az
épületeik külsõ felújítását is ebben a szel-
lemben végezzék! Azoknál az épületeknél
is szorgalmazni kell ezt, amelyeken nincs
mûemléki védettség, de azokon régi fény-
képek alapján az eredeti forma, díszek,
párták, ablakformák visszahozhatók, vagy
megmaradt töredékes elemekbõl rekonst-
ruálhatók.
Az 1951-ben épült, klasszicizáló szocreál
stílusú bíróság és a földhivatal épülete
szintén megõrzendõ eredeti stílusában,
mert ebbõl a korból ez az egyetlen ilyen
épület, és mint tudomásunkra jutott, en-
nek felújítását a jövõ évben tervezi az ál-
lam.
Ez a város a miénk! Ne hagyjuk, hogy a
megkérdezésünk nélkül mások döntsenek
a sorsunkról! Kérjük mindazok csatlako-
zását aláírásgyûjtésünkhöz, akik egyetér-
tenek céljainkkal, és szeretnék, hogy élhe-
tõ és mindenki számára megélhetést bizto-
sító város legyen Sárbogárd!
Aki segíteni akar a szervezésben: aláírás-
gyûjtõ ívek a Bogárd és Vidéke szerkesztõ-
ségében kérhetõk.

Polgárok a Városért Civil Mûhely
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NÉZELÕDJÜNK...
Mostanában sok szó esik a mûvelõdési köz-
pont lebontásáról. Tény és való: ráférne egy
igazi felújítás a városközpontra. Ezzel nem is
lenne problémám se nekem, se másnak, má-
soknak — merthogy, ugye, többen vagyunk.
De miért ennek veritek a port, tisztelt képvi-
selõ urak és mélyen tisztelt polgármester úr?
Talán meg kellene hallgatni az embereket
Sárbogárd jövõjérõl, arculatáról, szépségé-
rõl! Hogy miért éppen a mûvelõdési központ
a célpont? Hát, ha ezt tudnám, nem írnék.
Ennél nagyobb gondok is vannak ebben a vá-
rosban, amit elõbb meg kéne javítani, tenni,
hogy városunk uniós várossá váljon, és példa-
értékû legyen más kis falvak, városkák elõtt.
Úgy látom, most ez a szerencsétlen mûvelõ-
dési központ és a százmilliók körüli vita elve-
szi egyesek látását. Amíg van egy épületünk,
ami egyelõre még saját kézben van, még az ál-
lapota is elfogadható, azt minek porig rom-
boltatni? Nincs ennél jobb dolgunk, mint sze-
génységünkben rombolni és az értékeinket
eladni, amelyre ráadásul tavaly és azelõtt is
milliókat költöttek? Most cserélték ki az ajtó-
kat, a padozatot, felújították milliókért a
mosdókat, színpadot. A munkanélküliségen,
az utcák állapotán (lásd. Kígyó köz) nem so-
kat segít egy csillogóra föltupírozott polgár-
mesteri hivatal és egy eladott mûvelõdési köz-
pont! Mert ha akkor ráköltötték ezt az
összeget az újításra, most meg porig rombol-
ják az épületet, könnyen szemet szúrhat az
egyszerû embereknek, hogy ez sokkal inkább
elpazarolása a pályázati pénzeknek.
Talán ha a város valós a problémáival foglal-
koznának, akkor többen egyetértenének más
dolgokban is a tisztelt testülettel.

Tisztelettel: B. P.
(Elérhetõség a szerkesztõségben)

Az igaz emberünk
Mert aki nem tud építeni, az csak rombol,
mert aki nem tud megérteni, az rád nem gondol,
mert aki magát akarja mindig az élre, az nem hisz a rátermettségben,
mert aki könnyen megszegi a szabályokat, az nem tisztel törvényt és jogokat,
mert aki folyton felszólít igazmondásra, az könnyen kapható hazugságra,
mert aki csak reszket egyre a hatalomért, az ha megkapta, már nem akar tenni semmit
a holnapért,
mert aki soha éhbérért nem dolgozott, az kenyeréért Istenhez nem imádkozott,
annak csak lehetõsége más félelme, hogy önzõ célját minden eszközzel elérje.

(Ismeretlen szerzõ, forrás: internet)

A Mezõföld Néptánccsoport szeretettel meghív
mindenkit, aki kedvet érez egy kis szombat

délutáni kikapcsolódásra, élõ zene mellett egy jó
táncra!

Tartson velünk 2008. március 1-jén,
szombaton, az alapi mûvelõdési házban!

Vendégünk: Kneifelné Laczkó Krisztina (táncoktató),
a jó hangulatról gondoskodik:

a Szedtevette zenekar, Juhász Zsófia vezetésével.
Program:

14.30—16.00: vendégeink a 70-es években mûködõ Pávakör tagjai,
16.00—17.00: gyerekjátszó (0—6 éves korig, de a családtagokat is

szeretettel várjuk),
17.00—18.00: táncház (tánctanulás),
18.00—20.00-ig táncház (a dunántúli táncrenddel való ismerkedés,

hozz magaddal kényelmes cipõt!).
Szervezõk: Alapi Mezõföld Néptánccsoport, Fejér Megyei Mûvelõdési Központ.

Támogatóink: NKA Közmûvelõdési Kollégium, polgármesteri hivatal, Alap.

Az Arany János Mûvelõdési Ház

„5 Falu” Fesztiválja
címmel

AMATÕR ELÕADÓ-MÛVÉSZETI VETÉLKEDÕT HIRDET
Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta, Alap lakói számára 11–99 éves korig!

Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:

1. Vers-, próza- és mesemondás.

2. Szólóének: a., népdal, mûdal, folk, opera; b., pop, rock, dzsessz, táncdal, sanzon, musical.

3. Hangszeres zene: a., klasszikus és kortárs zene; b., dzsessz, tánc, pop, rock.

4. Színpadi tánc (pl. néptánc, modern tánc).

5. Egyéb (pl. paródia, bûvészkedés, különleges képességek bemutatása).

A produkció idõtartama (egyéni és csoportos) maximum 7 perc! Csoportok jelentkezése
esetén a létszám maximum 15 fõ! Nevezési díj: 200 Ft/fõ. Érdeklõdni, jelentkezési lapot igé-
nyelni a 06 (25) 221 111-es telefonszámon és az alapimuvhaz@freemail.hu e-mail címen le-
het. Jelentkezési határidõ: 2008. március 25. Helyszín: Arany János Mûvelõdési Ház Alap,
Fõ út 164. A döntõ várható idõpontja: 2008. április 26. A rendezvény fõvédnöke: Szabados
Tamás, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagja.

FIGYELEM!
MUNKAHELY!

A BAKONY VOLÁN Zrt. felvételt hirdet

teljes munkaidõs
AUTÓBUSZVEZETÕ
munkakörbe napi rendszeres

munkavégzés mellett.
Munkabérrel kapcsolatos információ

személyes egyeztetés során.

Feltételek:
* érvényes „D” kategóriájú gépjármûvezetõi

engedély,

* belföldi autóbuszvezetõi szakvizsga,

* érvényes PAV-II. alkalmasság,

* büntetlen elõélet.

Érdeklõdni személyesen
a várpalotai autóbusz-állomáson
munkanapokon 7.00-15.00 óráig

a személyforgalmi vezetõnél,
vagy a 06 (88) 471 154-es telefonon.

BAKONY VOLÁN Zrt.
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Valentin-napi bál a Patkó csárdában
A már hagyományként megrendezett töbörzsöki óvodabál na-
gyon jól sikerült. Már vacsora elõtt jó hangulat volt, sokan táncol-
tak. Eközben három aranyos elsõs kislány adott elõ önálló has-
tánc-koreográfiát, ami mindenkinek nagyon tetszett. Majd a va-
csora következett. Ezt követõen újra a mulatozásé lett a fõszerep,
Csizmadia János húzta a talpalávalót. A tombolasorsolást 23 óra-
kor kezdtük meg számos szép ajándékkal, s szinte mindenki nyert
valamit.

A tombolatárgyakat a következõ vállalkozóknak köszönhetjük:
Tóth László – Törpe ABC, Szabó Árpádné – Vénusz ABC, Tóth
Pékség, Geiger Zoltánné, Patkó csárda, Orova 2000 Bt., Zsebõk
Zoltán, Paczona Ékszerbolt, Fõtéri cukrászda, Virágbolt, Irka
Papír—Játékbolt, Aranyorsó, Gázmodul — Weisz Kft., Fair 2000
Kft., Villamossági bolt.

Ezen kívül köszönjük még mindenkinek, aki eljött a bálba, hogy a
megvásárolt belépõ egy részével és a tombola megvásárlásával tá-
mogatta a gyerekeket. Szeretnénk köszönetet mondani azoknak
a szülõknek, nagyszülõknek is, akik tombolatárgyakat ajánlottak
fel: Kaszáné Szászi Edit, Marosvári Józsefék, Szõnyeginé Szabó
Klára, Heiczinger Istvánné, Gyõri Ferencné, Menyhártné Hepp
Zsuzsanna, Nagy Gáborné, Kristófné Heiczinger Borka, Reitter
Zoltánné. Valamint köszönet azoknak, akik pártolójegyet vettek,
pogácsát és süteményt sütöttek. Az így összejött bevételt a gyere-
kek kirándulására szeretnénk fordítani az óvó nénik és a dadák
segítségével.
Minden felajánlást és segítséget köszönünk.

SZMK-tagok

Farsang a IV. Béla Általános Iskolában
A farsang, vagy más szóval karnevál gyökerei az ókorba nyúlnak
vissza. Az ókori szaturnáliák, a Dionüszosz- és a Mithrász-kultusz
eseményei sajátos módon keveredtek a keresztény ünnepek szer-
tartásaival. Téli ünnepeinkben egyszerre van jelen a meghaló és
újra feltámadó természet, a káosz és a rend párharca, a felnõtté
válás, a szerelem és a házasság motívuma, valamint a szerencse és
a szerencsétlenség, tehát a kiszámíthatatlan sors, amely ellen
hiába lázadunk.

A farsangi szokások honi elterjedésérõl a XIV. századtól kezdve
vannak írásos feljegyzések. Az idõszak megnevezése német ere-
detre utal, s aligha kétséges, hogy elsõsorban nyugatról „impor-
táltuk” ezeket a furcsa szertartásokat, de a magyar nyelvterületen
egykor élt és részben még ma is élõ farsangi szokások számos szláv
és balkáni elemet is magukba ötvöztek, s ezekrõl kimutatható,
hogy gyökereik még az ókori Rómába, illetve Görögországba
nyúlnak vissza. A különbözõ maskarákba öltözött alakoskodók, a
vaskos, helyenként durva tréfák, az abszurditásig fokozott jelké-
pes cselekedetek közös jellemzõje a farsangi szokásoknak, legyen
szó a Csallóközben ismert dõrejárásról vagy a Mohács környékén
élõ délszlávok busójárásáról, esetleg a különbözõ halottas-, be-

tyár- és lakodalmas játékokról, netán a kakasütés vagy a gúnár-
nyak-szakítás meglehetõsen drasztikus szokásáról.
Farsang idején, s kivált a böjt kezdetét megelõzõ néhány napban
(amit farsangfarkának is neveznek) természetesnek számít a vi-
dámság, a jókedv, s aligha véletlen, hogy ilyenkor az átlagosnál jó-
val gyakrabban rendeznek bálokat, különbözõ mulatságokat.
Az alsószentiváni IV. Béla Általános Iskolában 2008. február
15-én került sor a hagyományos farsangi mulatságra. Az alsós ta-
nulók még inkább egyénileg, a felsõsök pedig osztályprodukciók
keretében öltöztek be. Láthattunk többek között bohócot, katica-
bogarat, igazi böjti boszorkányt, de volt még romalakodalom,
bennszülött tánc és János vitéz-paródia is. A legjobb jelmezeket
és elõadásokat a diákönkormányzat oklevéllel és némi nyere-
ménycsomaggal jutalmazta. A hangulatot a tombolahúzás és a
farsangi diszkó fokozta tovább. A nagy mulatságban alaposan
megéhezett tanulókat a diákönkormányzat és a szülõi közösség
szendviccsel és üdítõvel vendégelte meg.

Kiss Attila
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Farsang
a Zengõ Óvodában

Február hava a farsang hónapja.
Óvodánkban a farsangi készülõ-
dés már megkezdõdött január
30-án, a Kölyökidõ Alapítvány
közremûködésével. Õk rövid ze-
nés mûsorral és arcfestéssel
kedveskedtek gyermekeinknek.
A farsangi mulatságot február
14-én tartottuk. Az ezt megelõzõ
napon a Margaréta csoportosok
kedvcsináló farsangi mûsort ad-
tak elõ: a „Zsákbakukta” címû
mesét, majd az óvó nénik „A kis-
gömböc” címû mesét dramatizál-
ták, melynek igen nagy sikere volt
a gyermekek körében. Tátott
szájjal hallgatták és figyelték az
elõadást, együtt izgultak a szerep-
lõkkel, jókat mulattak, kacagtak.

Farsang fánksütéssel az oviban
Másnap, február 14-én, nyílt
nap keretében rendeztük a
farsangi bált. A mulatságra a
szülõket is meghívtuk.
Farsangi fánkot sütöttek a
nagymamák, anyukák. Ezen a
napon jelmezbe öltöztek gyer-
mekeink: voltak királylányok,
hercegnõk, kalózok, indiánok,
pókemberek stb. Minden cso-
port a saját szobájában látta
vendégül a szülõket, és szer-
veztek közös játékokat, bohó-
kás versengéseket, melyeket
gyerekek és felnõttek egyaránt
élveztek.
Nagyon jó volt látni a gyerekek örömét, felszabadultságát.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szülõknek a sok süteményért, gyümölcsért,
üdítõért és az ötletes jelmezekért, amelyekkel hozzájárultak a farsangunk sikeres le-
bonyolításához.

Freschli Józsefné óvodapedagógus

Köszönet
A Zengõ Óvoda alapítványi bálját 2008. feb-
ruár 9-én tartottuk a Mészöly Géza Általános
Iskolában. Ezen az estén igyekeztünk elfelej-
teni a mindennapok gondjait, és akik eljöttek,
jókat beszélgettek, táncoltak, mulattak, jól
szórakoztak.
Tatai Ágnes hastáncos, valamint a Sárrét
Néptáncegyüttes négy tagja: Lõdi Ildikó, Pál
Szilvia, Tóth Renáta, Mohácsi András színvo-
nalas mûsorukkal megalapozták a jó hangu-
latot. A talpalávalót Vájer Tamás és zenekara
kora hajnalig húzta.
A bál sikeréhez a városban nagyon sokan hoz-
zájárultak segítségükkel, ajándékaikkal, fel-
ajánlásaikkal, amelyet ezúton is szeretnénk
nagyon megköszönni.
Szponzorok: Ács Imréné, Amadeus étterem,
Arabella cipõbolt, Aranyorsó, Atlanta sport,
Baby Mami – Kukucska Sándorné, Banda La-
jos – virágüzlet, BB Szépségház – Barabás Zsó-
fia és Nagy Anita, Berkei Zoltán, Bertalan Or-
solya fodrász, Center Fitnesz, Center Sport,
Cosa Nostra pizzéria, Csecsetkáné Lenhart Il-
dikó, Dömök István, dr. Somogyvári Katalin,
Drogéria, Éden kávézó – Domján János, Eurest
Étteremüzemeltetõ Kft. – konyha, Eurotel,
Fagyöngy virágbolt, Farkasné Bór Tímea,
Schmidt Erzsébet és a felszolgáló lányok, Fõtéri
cukrászda, Fûrész Jánosné edénykölcsönzõ,
Fruzsi bizsu – Gödör Gábor, Gázmodul – We-
isz György, Gréta Bútorbolt, Hegedûs János –
lottózó, Heiter Heni mûkörmös, Horgász-sziget
és horgásztó, Horváth Lajosné és Kocsi Ibolya –
virágüzlet, Huszár Gábor, Huszár Gyöngyi –
kulcsmásolás, Huszár Zoltán, Intim fehérne-
mû-kereskedés, IRKA – Szénássy Ferencné,
Kadlecsik és Társa Bt., Katona József, Kéri
István kereskedõ, Kétkerék szerviz, Kínai disz-
kont, kisebbségi önkormányzat, Kocsis Jánosné
– horgászbolt, Korona Patika, Köõ Imre,
Kõrösiné Csatári Györgyi – kozmetikus, Légió
2000 Security Kft., Lencsés Lajosné, Molnárné
Gyõri Szilvia, Mészöly Géza Általános Iskola,
Oláh Mihályné, Olcsó áruk boltja – Hajdú
József, OMV, Óra-ékszer – Cana és Társa Bt.,
Óra-ékszer – Paczona István, Orova bolt, Ör-
kényi Béla, PC-kuckó, Photo Hall – Bereck
Róbert, Puha Ferencné, Révész – késmûves,
Rézkígyó Patika, Robertó Hajstúdió, Robifon
GSM, Sárrét Color, Selektíve Hajstúdió – Csa-
pó Nóra, Selektíve Hajstúdió – Dobrovoczki
Zsuzsanna mesterfodrász, Sörpatika, Spuri
Kerékpárszaküzlet – Huszár Lajos, START Au-
tósbolt, Suzuki Barta, Szabó Attila, Takácsné
Varga Andrea, T-Mobile, Tósoki György, TO-
TÓ-LOTTÓZÓ – Rehákné Szontágh Rózsa,
Ujházi Csaba, Ulmer Sándorné – Divatüzlet,
üveg-porcelán bolt, villamossági bolt, Zsebõk
Zoltán, 101 kisruhabolt.
A Zengõ Óvodába járó gyermekek szüleinek
is nagyon köszönjük mindazt, amivel hozzájá-
rultak a bál sikeréhez, valamint ahhoz, hogy
gyermekeinket a jövõben még szebb és eszté-
tikusabb játékok vehessék körül. A bál szer-
vezése kapcsán befolyt összeget udvari játé-
kok vásárlására kívánjuk fordítani.

Szülõi szervezet
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Farsangi bál Sárkeresztúron
A roma és magyar közösség tagjai szerveztek közös bált szombaton Sárkeresztúron, a kul-
túrházban. A bál rendezõi ugyan több vendégre számítottak, de úgy gondolom, akárhá-
nyan is jöttek el, mindenki jól érezte magát, és ez a lényeg. A pörköltvacsorát követõen a
Csillagfény zenekar vérpezsdítõ muzsikájára táncolhattak a vendégek. A cigányzene mel-
lett a magyar nóta sem maradt el, Ludányi Jánosné jóvoltából. Aki kifulladt, az a terített
asztal mellett merített új erõt vagy elegyedett beszélgetésbe az ismerõsökkel, barátokkal.

Hargitai Kiss Virág

Jelmezbál Sárhatvanban
Hétvégén Sárhatvanban jelmezbált ren-
deztek. Kora délután a gyerekek mutatták
be jelmezeiket, késõbb aztán egyre több
felnõtt is érkezett. Bátai László nagyon öt-
letesen bundás kenyérnek öltözött. Egy
friss kenyér belét kivájva készített magá-
nak kenyérhéjból álarcot, egy szõrmés
bundát vett fel hozzá, és készen is volt a jel-
mez. Boszorkányosan csinos felesége, Zsi-
ke tüzes indián asszonynak öltözött. Felte-
hetõen az õ tüzénél sütötték meg a bundás
kenyeret.
Mindenki az ajtóhoz tódult, amikor egy rõ-
zsehordó öregasszony érkezett. Szecsõdi
Lászlónét alig ismerték meg az igazán élet-
hû jelmezben. Sohár László Zorro-álarc-
ban fegyelmezte a népet, felesége, Sohár
Lászlóné bohócnak öltözve vezényelte a
nagy jelmezes parádét, amelyen felvonult

dögös Hófehérkének öltözve ifj. Sohár La-
ci és vele a bányászruhás hét törpe. Aztán,
míg a fiúk a bányában dolgoztak, addig
Hófehérke a cicijét igazgatva kezelte a ze-
nét fülhallgatóval a fején. Bevonult egy ci-
gányokból álló csapat is, köztük egy ci-
gányasszony a purdéjával, s jött egy csak-
nem teljesen csupasz Seherezádé is táncot
lejtve, hogy ne fázzon, majd Zámbó Já-
nosné Piroska beduin hastáncosként szé-
dítette a férfinépet. Sohár Lászlóné szü-
lésznõnek öltözött és egy pólyást ringatott
a karján.
Végül megérkezett Tompika (Baki Feri)
cuclival a szájában, feleségével, Buci Babá-
val az oldalán, és elkezdõdött a tánc, ami
egy kis technikai szünet után kapott újabb
lendületet. Amíg a fiúk szereltek, átmen-
tünk a bezárt óvodába Baki Ferivel és So-

hár Lacival megnézni, mire tudják haszno-
sítani az ottani helyiségeket.
A régi ovit edzõteremnek rendezték be.
Mint elmondták, minden este sokan jön-
nek ide. Tervezik, hogy összenyitják a
klubbal, csak az a baj, hogy középen van a
kazánház, azt kell még valahogy másképp
megoldani.
Sajnos most kevesebben jöttek el a jelmez-
bálra, mint máskor, többre számítottak a
szervezõk, de majd legközelebb…

Hargitai Lajos
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Népdaléneklõk versenye
Február 14-én, csütörtökön, a mi iskolánkban volt a területi nép-
dalverseny. Egyéni elõadók és csoportok szerepeltek. Tizenhét
produkció közül elsõként énekelt a Kendermorzsa nevû kis kó-
rus, akik harmadik osztályosok. Tagjai: Cseh Zsanett, Parnicsán
Eszter, Bátai Nóra, Gráczer Katalin, Nyikos Nóra, Kazsoki Betti-
na, Nagy Tamara és Ihász Attila.

Ötödikként énekeltünk mi hárman: a Tündérrózsák. Nagyon iz-
gultunk, féltünk, nehogy elrontsuk. Jöttek Alapról, Besnyõrõl,
Szabadegyházáról, Dégrõl meg Szabadbattyánból a citerázó lány.
Nagyon szépen énekelt mindenki. Volt egy kislány, aki gyönyörû-
en nótázott egyedül – õ nagyon sokszor fellépett már. A citerások
szépen játszottak, és énekeltek is közben. A mi iskolánkból a na-
gyok is nagyon szépen daloltak. A szereplõk ruhája népies és egy-
forma volt. Mi is csinosak voltunk, felvettük a szakkörön készített
kalárisunkat is a fehér blúzra.
A zsûri jó sokáig gondolkozott, hogy kik jussanak tovább a váloga-
tás során. Tagjai Juhász Zsófia, Szecsõdi Rita, Jákob Zoltán vol-
tak.
Amíg õk tanácskoztak, mi, versenyzõk lakomáztunk egy kicsit.
Amikor jóllaktunk és kiizgultuk magunkat, visszamentünk a
klubba az eredményhirdetésre. Megérte a várakozást. Amikor el-
hangzott az a név, hogy Tündérrózsa, nem tudtunk szólni az
örömtõl. A Kendermorzsák is továbbjutottak. Mindenki örült a
sikerünknek. Onnan gondoltuk, hogy jók voltunk, hogy Zoli bá-
csi, a zenetanárunk ránk mosolygott. A madarak azt csiripelték,
hogy a szólók jók voltak. Az igazgató nénink, Erzsike néni készí-
tette fel a három csoportunkat. Õ is megdicsért minket. Boldogan
gyakorolunk még vele, hogy Soponyán még ennél is jobban telje-
sítsünk.

Csöndes Judit, Krajczár Nóra, Stefán Judit 4.a osztály

Móra Ferenc területi
szépkiejtési és olvasóverseny

Lassan tíz éve már, hogy iskolánk, a Sárszentmiklósi Általános Is-
kola helyet ad a Móra Ferenc szépkiejtési és olvasóverseny terüle-
ti rendezvényének. Nemcsak a PEDINFO-ból tájékozódhattak a
környezõ iskolák, hanem külön levélben is értesítettük õket a ver-
seny helyszínérõl, a versenykiírás szabályairól, a követelmények-
rõl.
Tizenkét intézményhez juttattuk el felhívásunkat. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy nyolc képviseltette is magát háziversenyeik
helyezettjeivel, úgy a harmadik, mint a negyedik évfolyamon.
2008. február 12-én, 14 órakor kezdõdött a verseny a Sárszent-
miklósi ÁMK Klubjában. A versenyzõket és kísérõiket — akik
nemcsak a felkészítõ tanítók voltak, hanem szülõk is — egy kis
üdítõvel és süteménnyel láttuk vendégül.

A Kovács Zoltánné Julika néni által megnyitott verseny kétfordu-
lós volt. Az elsõ fordulóban a hozott szövegüket kellett felolvasni-
uk a versenyzõknek, majd a második forduló során ismeretlen
szöveg alapján bizonyították tudásukat. Természetesen, mint
mindig, a jók között is vannak jobbak. A következõ eredmény szü-
letett:
3. évfolyam
1. Bátai Nóra (Sárszentmiklós )
2. Simon Csaba (Sárbogárd, Mészöly Géza Ált. Isk.)
3. Csernyánszki Nikolett (Sárszentmiklós )
4. évfolyam
1. Kiszl Fanni (Sárbogárd, Mészöly Géza Ált. Isk.)
2. Makkos Anna Ráhel (Nagylók)
3. Kellner Miklós Péter (Sárszentmiklós)
A helyezettek oklevelet és könyvet kaptak elismerésül. Minden
versenyzõ emléklappal térhetett haza.
Jó volt látni a gyerekek, tanítók, szülõk fesztelen beszélgetését, vi-
dám hangulatát. Ezen a versenyen sincsenek vesztesek, hiszen a
tapasztalatszerzés, ismerkedés mindenkinek csak a javát szolgál-
ja.
A verseny tovább folytatódik, hiszen a megyei szintû találkozó
2008. február 29-én, 14 órakor Székesfehérváron, a Kodály Zol-
tán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményben lesz, ahova a díjazottakat várják.
Sok sikert minden kisdiáknak az elkövetkezõ évekre!
Reméljük, jövõre is szívesen jönnek iskolánkba, hogy továbbra is
együtt ápoljuk anyanyelvünket.

Farkas Jánosné, Állóné Horváth Hajnalka
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Bendegúz anyanyelvi verseny
A könyvtárban versenyt hirdettek az alsó tagozatosoknak. Mi a 4.
b osztályból heten neveztünk a magyar versenyre. Köszöntött
bennünket a könyvtáros néni és felolvasta Bendegúz levelét. Miu-
tán Julika néni is jó versenyzést kívánt, elkezdõdött a megméret-
tetés. A tanár nénik kiosztották a feladatlapokat, melyen 20 kér-
dést láttunk. A válaszra 45 percet kaptunk. Némelyik nehéz volt.
Jól kellett hozzá tudni a nyelvtant. Mindannyian egy harmadik
osztályos mellé ültünk. Mindenki nagyon izgult, de igyekeztünk a
feladatokat jól megoldani. Miután a kérdésekre válaszoltunk, át-
néztük a megoldásokat. Mikor már biztosak voltunk benne, egy
papíron tollal x-eltünk. Amikor végeztünk, jelentkeztünk, hogy
készen vagyunk. A nevelõk ráírták a nevünket, és a kódszámun-
kat. Székesfehérvárra küldték a lapjainkat, ahol ellenõrzik és
kiválasztják a legjobbakat. Reméljük, mi is bekerülünk!

Baki Dániel, Kellner Miklós

Népdalénekesek
A megyei népdaléneklési verseny területi elõválogatóját Sárbo-
gárdon rendezték Alap, Besnyõ, Dég, Mezõszilas, Sárbogárd,
Szabadbattyán, Szabadegyháza szólistáinak és csoportjainak
részvételével február 14-én, a sárszentmiklósi klubhelyiségben. A
fellépõ diákok a legkülönfélébb korosztályokat képviselték, és
csodálatos népdalokat szólaltattak meg. A zsûri szerepét Juhász
Zsófia, a Fejér Megyei Mûvelõdési Központ igazgatója, a Szedte-
vette zenekar hegedûse, Szecsõdi Rita, a Sárszentágotai Általá-
nos Iskola tanára és Jákob Zoltán sárbogárdi zenetanár töltötték
be.

Nemcsak csengõ hangú énekesek elõadásában gyönyörködhet-
tünk, hanem hangszeresekében is. A szabadegyházi Pityergõk
ugyanis citerakísérettel adtak elõ népdalokat. Öröm volt látni és
hallani a sok lány közt néhány fiút is, akik többek közt katonás nó-
tákat hoztak magukkal erre az eseményre.

Végül az ítészek döntése alapján a soponyai középdöntõre to-
vábbjutott a miklósi Kendermorzsa éneklõ csoport (Bátai Nóra,
Cseh Zsanett, Gráczer Katalin, Ihász Attila, Kazsoki Bettina,
Nagy Tamara, Nyikos Nóra, Parnicsán Eszter) és a Tündérrózsák
(Csöndes Judit, Krajczár Nóra, Stefán Judit), Rohonczi Dóra és a
Gyöngyharmat népdalkör (Dég), Juhász Petra és Osik Cintia
(Mezõszilas), Osuszd Otília (Besnyõ), Kamocsa Orsolya (Sza-
badbattyán), valamint a Pityergõk Citerazenekar (Szabadegyhá-
za).
A gyerekek felkészítõi voltak: Nyersné Vajda Márta, Lázár Me-
linda, Horváth Ferencné, Tölösi József, Balázs Lilla Enikõ és
Nagy László.
A továbbjutottaknak sok sikert kívánunk a további megmérette-
téshez!

Hargitai Kiss Virág
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Ezért utaztunk olyan sokat…

A legjobb tizenhat között a Szilas KC
Az Adidas Gyermekbajnokság 1994-es
korosztályában versenyzõ Szilas KC veret-
lenül túljutott a régiódöntõn, bejutott az
országos elõdöntõbe, s jó esélye van — so-
rozatban harmadszor — kiharcolni az or-
szágos döntõn való részvételt.
A csapat sokat köszönhet a Sokon Kft.-nek
— Somogyi apukának —, aki most is bizto-
sította a szinte profi körülményeket, hisz a
csapat a forduló elõtti napon elutazott Sár-
várra, ott aludt, és csak a mérkõzések reg-
gelén, pihenten érkezett Ikervárra, a 2007.
év diákolimpiai 3. helyezettjéhez.

Az eredmények:
Szilas KC-Tapolca 26:9

Gól: Zádori (1); Schneider (6); Raffael A.
(3); Bozsovics (5); Somogyi (2); Raffael B.
(3); Káldi (4); Schmidt (2).

Szilas KC-Tata 19:15
Gól: Zádori (1); Schneider (5); Raffael A.
(2); Bozsovics (7); Somogyi (3); Káldi (1).

Szilas KC-Ikervár 18:15
Gól: Schneider (4); Csendes (1); Bozsovics
(10); Somogyi (2); Káldi (1).

Szilas KC-Gyõr Gárdonyi 21:9
Gól: Zádori (3); Jakab (2); Schneider (3);
RaffaelA. (3); Csendes (4); Takács (1);
Bozsovics (2); Somogyi (2); Káldi (1).

A csapat tagjai: kapusok — Nagy Éva,
Tóth Krisztina; mezõnyjátékosok —
Raffael Aranka, Patai Boglárka, Csendes
Szabina, Raffael Bianka, Bozsovics Rita,
Takács Viktória, Káldi Blanka, Jakab Jo-

zefina, Somogyi Nóra, Schmidt Nikoletta,
Schneider Éva, Zádori Judit. Edzõ: Zám-
bó Tibor.

NLÁI

A Csipike Egyesület
szervezésében allergiavizsgálat

Fájdalommentes, számítógépes ALLERGIA-
VIZSGÁLAT Voll-teszttel 500 anyagra, légúti-,
étel-, fémallergiák, rovarcsípések, tartósító-
szerek, mosószeradalékok, továbbá a szerve-
zetet terhelõ gombafertõzések kimutatása
2008. március 1-jén (szombaton) 9—18 óráig.
A vizsgálat helye: Családi Napközi, Cece, Ady
u. 1. Kizárólag elõzetes bejelentkezés alapján,
a 06-25-236-560-as telefonszámon. Bõvebb
információ: ugyanitt. A vizsgálat ideje: fél óra.
A vizsgálat és rövid konzultáció kedvezmé-
nyes ára: 5.000 Ft.

A vizsgálatot végzi: dr. László Mária orvos-ter-
mészetgyógyász.

Gyermeke viselkedészavaros, nem tud koncent-
rálni, tartósan figyelni az iskolában, esetleg
hiperaktív? Emésztési zavarai vannak, netán a
családban elõfordult daganatos emésztõszervi
betegség? Depressziós? Feledékeny? Nincs
energiája? Ekcémás? Lehetséges, hogy a háttér-
ben egyszerûen ételallergia, vagy candidafer-
tõzés húzódik! Egy év alatt több kg mérget elfo-
gyasztunk a táplálékkal, a rengeteg gyógyszerrõl

nem is beszélve! A szervezet egyre jobban le-
gyöngül. A rejtve maradt táplálékallergia ezért
különösen veszélyes, mert állandó stressznek te-
szi ki a szervezetet, s ezáltal a legkülönfélébb tü-
netek jelentkezhetnek, melyeket könnyû félreke-
zelni. Leendõ anyukáknál különösen fontos, hogy
szervezetüket ne tegyék ki veszélyforrásnak, illet-
ve hagyjanak idõt a felhalmozódott mérgek —
ami akár pl. egy joghurtban jelenlévõ tejfehérje is
lehet — kiürülésének a babavállalás elõtt. A baba
egészsége szempontjából sem mindegy, hogy
táplálékot, vagy mérget vesz magához az anyuka.
Ami az egyik embernek egészséges táplálék, az a
másiknak akár méreg is lehet! Nem beszélve a
gombafertõzésbõl eredõ mérgezettségrõl és kel-
lemetlenségekrõl.

A vizsgálatra 5 különbözõ gyógyszer, homeopáti-
ás szer, különleges étel, kozmetikum, vagy bár-
mi, ami allergia gyanúját kelti, hozható ingyenes
tesztelésre.

Éljen a lehetõséggel! Éljen
harmóniában a saját szervezetével!

MEGEMLÉKEZÉS

A kommunizmus
áldozatainak
emléknapja

alkalmából

2008. február 25-én,
18 órakor,

a Hõsök terei
emlékmûegyüttesnél

csendes megemlékezést
tartunk.

Mindenkit szeretettel
várunk!

KAPOCS Egyesület
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Istennek legyen hála…!
II. János Pál pápa 1992-ben rendelte el a
betegek világnapját, ami február 11-én a
Boldogságos Szûzanya Lourdes-i jelenésé-
nek napján volt. A templomunkban évente
bemutatott, már-már hagyományosnak
mondható betegek—idõsek szentmiséjét
ehhez az idõponthoz kapcsoltuk most mi
is. A szentmisén imádkoztunk egymásért.
Kértük a jó Istentõl testi-lelki bajaink gyó-
gyítását. Kértük imáink meghallgatását.
Felvettük a betegek szentségét, melyben a
szenvedések elviseléséhez maga Krisztus
nyújt vigaszt, aki Szent Pál szavaival így
üzen nekünk:
„Föl a lankadt kézzel! A megroggyant tér-
det nyújtsátok ki és járjatok egyenesen,
hogy a megbénult tag ki ne ficamodjék, ha-
nem inkább meggyógyuljon.” Kívánjuk,
hogy a betegek szentségének kegyelme ad-
jon testi-lelki erõt elkövetkezendõ napja-
inkban.
Február 16-án, a betegek világnapjához
kötõdõen ünnepi szentmisét mondtunk a
sárszentmiklósi római katolikus templom-
ban a községben élõ beteg, idõs hívekért.
Köszönjük, hogy sokan eljöttek erre a
szentmisére. Köszönetet mondunk a csa-
ládtagoknak, hogy elhozták idõs szüleiket,
nagyszüleiket. Köszönjük a sárbogárdi
ápolási otthon lakóinak és a rétszilasi idõ-
seknek is a jelenlétét. A szentmisében na-
gyon sokan felvettük a betegek szentségét.
Köszönetet mondunk a plébános atyának

és a vendégatyának ezen ünnepi szentmi-
séért. Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani a kapott adományokért, amely aján-
dékul szolgált a megjelenteknek. Köszön-
jük a Biogál Gyógyszergyártól, Dobos Fe-
renc gyógyszerész úrtól, a Korona Gyógy-
szertár vezetõnõjétõl, Macsim András-
nétól, Kovács János gyógyszerész úrtól ka-
pott vitaminokat.

Megragadva az alkalmat, hálásan köszön-
jük azon vállalkozóink adományait, akik
szinte egész éven át segítettek bennünket:
Domján János, Lévai Ferenc, Lévai Péter,
Barta György, Fodor János, Fiorács Kft.,
Gábris István, Gotthárd János, Horváth At-
tila, Killer Imre – Cece, Klár András, Kör-
mendiné Kazsoki Ildikó, Kovács Attila, Ko-
vács Imre, Lara-Therm Kft., Molnár István,
Orova József, Pappföldi ABC vezetõje,
Plézer János, Pogány Lászlóné, Rúzsás Er-
zsébet, Sinka Attila, Soós József, Szeip Sán-
dor, Szénássy Ferencné, Szûcs Lászlóné,
Tenke Gábor, Térmeg György. És nem utol-
só sorban köszönet a tüzépes Szakács csa-
ládnak, akik egész éven át biztosítják a tüze-
lõanyagot a Karitász házi fûtéséhez. Ha vé-
letlenül valaki kimaradt a felsorolásból, el-
nézést kérünk, és hálásan köszönjük adomá-
nyaikat, szeretettel kérjük, hogy az elkövetke-
zendõ idõben is szíveskedjenek támogatni
bennünket.

Szent Miklós Karitász Csoport

Farsang
a bölcsiben

A sárbogárdi bölcsõde apróságai február
13-án ülték meg farsang ünnepét. Nagyon
sok gyermek beöltözött. A vidám hangula-
tot zene, énekszó és tánc fokozta, no, meg
a sok finom gyümölcs és fánk, amit jó ét-
vággyal fogyasztottak el a gyermekek.

A szülõk támogatását ezúton is köszönik a
bölcsõde dolgozói.

Tudósítónktól

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy — a
termõföldrõl szóló 1994. évi LV. tör-
vény 25/B. §-a szerint — aki termõföl-
det használ, s annak területe — a föld-
részletek számától függetlenül — az egy
hektárt meghaladja, köteles a használa-
tot annak megkezdésétõl számított har-
minc napon belül az illetékes körzeti
földhivatalhoz nyilvántartásba vétel
céljából bejelenteni.

A bejelentést a földhivatalban rendel-
kezésre álló — a 365/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet melléklete szerinti —
bejelentõlapon, haszonbérleti szerzõ-
dés esetén a haszonbérleti szerzõdés
legalább egy eredeti példányának csato-
lásával kell megtenni. Ha a használó
nem a tulajdonos, a bejelentést a tulaj-
donosnak alá kell írnia.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a
földrészletek ingatlan-nyilvántartás
szerinti helyrajzi számát, alrészleteit,
hektárban a terület nagyságát, aranyko-
ronában a termõföld értékét, a föld-
részlet (alrészlet) vagy a földrészletek
használójának nevét (cégnevét), lak-
címét (székhelyét, telephelyét), magán-
személy földhasználó, természetes sze-
mély esetén annak azonosító adatait, a
használat jogcímét, határozott idõre
kötött szerzõdés esetén a használat idõ-
tartamát. A bejelentés igazgatási-szol-
gáltatási díj köteles.

A kérelemre indult eljárásért 6.000 Ft
összegû díjat kell fizetni. Ha a földhasz-
nálati bejelentés 20, vagy annál több
földrészletre vonatkozik, az eljárás díja
12.000 Ft. Ha a földhasználó (tulajdo-
nos, vagyonkezelõ) a használat bejelen-
tésére vonatkozó kötelezettségének
nem tesz eleget, a földhivatal bírsággal
sújtja, egyben kötelezi a bejelentés pót-
lására. A bírság összege az aranykoro-
na-érték ezerszeres szorzatának megfe-
lelõ forintösszeg. A bejelentés pótlásá-
ra a határozatban elõírt határidõ elmu-
lasztása esetén a bírságot ismételten ki
kell szabni. Ha a földhasználó szemé-
lyére vonatkozó bejelentés nem érke-
zett, a termõföld használójának a tulaj-
donost, illetõleg haszonélvezet fennál-
lása esetén a haszonélvezõt kell tekinte-
ni. Közös tulajdonban álló ingatlan
tulajdonosai a bírság megfizetésére
egyetemlegesen kötelezhetõek. Felhí-
vom a figyelmet, hogy 2008. március
1-je után a földhivatal ellenõrizni fogja
a földhasználat bejelentését, és a mu-
lasztó földhasználókat a fent ismerte-
tett bírsággal sújtja. Ezért felhívom
minden földhasználó figyelmét, hogy
2008. március 1-jéig a földhasználati
nyilvántartásba szíveskedjenek beje-
lentkezni.

Holczheim Gábor hivatalvezetõ

Ágytolltisztítás,Ágytolltisztítás,
paplankészítéspaplankészítés
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,

pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és

új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Érdeklõni képviselõnknél:

www.tollpaplantisztitas.hu

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!

Bejárati ajtók -20% kedvezménnyel.
Az akció 2008. február 1-jétõl április 30-ig tart.

Bereczk Róbert
Telefon: 06(30)9377 545, fax: 06(25)461 237,

e-mail: bereczkr@invitel.hu
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Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete a 2008. február 8-ai ülésén
elfogadta a 4/2008. (II. 15.) Ktr. sz., Az
önkormányzat 2007. évi pótköltségveté-
sérõl szóló rendelet módosítását; az
5/2008. (II. 15.) Ktr. sz., Az önkormány-
zat 2008. évi költségvetésérõl szóló ren-
deletet; a 6/2008. (II. 15.) Ktr. sz., Az ön-
kormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való
gazdálkodásról és értékesítésének egyes
szabályairól szóló rendelet módosítását.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzatának
mint kérelmezõnek Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város jegyzõje a 15.513-3
/2006. számú határozatában építési en-
gedélyt adott a Sárbogárd–Rétszilas
63-as számú fõút (6517 hrsz), Rétszilas,
Fehérvári út 148. szám elõtti területre,
autóbusz-utasváró létesítésére.
Az építési engedély alapján elkészült au-
tóbusz-utasváróra Dunaújváros Megyei
Jogú Város jegyzõje a 1068-3/2008 szá-
mú határozatában végleges használat-
bavételi engedélyt adott.
A végleges használatbavételi engedély a
KET 80.§ (3) alapján a sárbogárdi pol-
gármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.) porta melletti hirdetõtáblá-
jára 2008. február 20-ától, 15 napra
kifüggesztésre került.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Hirdetmény
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lõségen 27437/07. ügyszámon a Fiorács
Kft. megbízásából a Rezonátor Bt. által
készített és benyújtott, Sárbogárd—Sár-
szentmiklós 0895/8 és 0895/10 hrsz-ú
sertéstelep környezeti hatástanulmány
és egységes környezethasználati enge-
dély iránti kérelem alapján, összevont
környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési eljá-
rás indult.
A közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL törvény (továbbiakban
Ket.) 29. § (7) bekezdése értelmében az
alábbi hirdetményt adom ki:
Az eljáró felügyelõség megnevezése:
Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lõség székhelye: Székesfehérvár, Hosz-
szúséta tér 1.
Elérhetõsége: 8002 Székesfehérvár, Pf.
137., telefon: 06 (22) 514 300, telefax: 06
(22) 313 564, ügyfélfogadási idõ: hét-
fõ—csütörtök: 9—15 óra, péntek: 9—12
óra.
Az ügy tárgya: Sárbogárd—Sárszent-
miklós 0895/8 és 0895/10 hrsz-ú ingatla-
nán lévõ sertéstelep egységes környezet-
használati engedélyének megadása.
A tervezett tevékenység rövid leírása:
A sertéstelepen meglévõ állattartó épü-
letek 50 %-os kihasználtsággal üzemel-
nek. Jelenleg 750 db koca és szaporula-
tainak tartása engedélyezett.
A meglévõ épületek korszerûsítésével
még további 1250 kocaférõhelyet kíván-
nak kialakítani, valamint ezek szaporu-
latainak elhelyezését, illetve 3600
férõhelyet szeretnének kialakítani.
A hatásterület védelmezhetõ határai:
Levegõtisztasági, -védelmi szempontból
a dokumentáció 23. oldalán meghatáro-
zott 350 m.
A felügyelõség által hozható döntések:
a) megadja az egységes környezethasz-
nálati engedélyt,
b) elutasítja a kérelmet.
A Ket. 15. § (2) bekezdése alapján jelen
lejárásban a hatásterületen lévõ vala-
mennyi ingatlan tulajdonosa és az ingat-
lan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerû
használója ügyfél.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy
személyesen, illetve a törvényes, vagy
írásban meghatalmazott képviselõjük
útján – Bánszki József ügyintézõvel (te-
lefon: 06-22-514-300) történõ egyezte-
tés szerinti helyen és idõben – betekint-
hetnek a létesítmény terveibe és az ügy
egyéb irataiba. Az iratokról másolatot,
kivonatot készíthetnek, vagy másolatot
kérhetnek.

Dr. Kling István igazgató

Meghívó
Sárbogárd város polgármestere

tisztelettel meghívja az érdeklõdõket a

2008. február 22-én (péntek)
17 órakor tartandó

tájékoztatóra a polgármesteri hivatal
dísztermébe

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
Témák:
1. A KDOP-2007-3.1.1./B Település
(al)központok kialakítása és értékmeg-
õrzõ rehabilitációja címû pályázat.
2. Az integrált városfejlesztési stratégia
elkészítése.

Juhász János polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2008. február 22-én (péntek)
16.30 órakor

rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: Sárbogárdi város

polgármesteri hivatalának díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Közoktatási esélyegyenlõségi helyzet-
elemzésrõl döntés.

Zárt ülés:

1. Szavazatszámláló bizottsági tagok,
póttagok megválasztása.

Juhász János polgármester

Adó 1 %

A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák tevékenységét. Célunk a
sárbogárdi református templom felújí-
tása. Adományukkal rendelkezés alap-
ján a Sárbogárdi Református Idõsek
Otthona mûködésének segítségéhez is
hozzájárulhatnak.

Adószámunk:
18483118-1-07.

Megnevezés:
Árva Bethlen Kata

Alapítvány Sárbogárd.

További munkájukra áldást kérve fel-
ajánlásukat köszönjük!

Adó 1 %
Kedves Támogatóink!

Szeretnénk megköszönni Önöknek,
hogy 2007-ben személyi jövedelemadó-
juk 1 %-át a Madarász József Városi
Könyvtár számára ajánlották fel.
Ezt az összeget (121.393 Ft-ot) a könyv-
tár információs rendszerének fejleszté-
sére használtuk fel.
Az Önök által felajánlott 1 %-ból befo-
lyó összeget 2008-ben is a — folyamato-
san avuló —számítástechnikai eszközök
cseréjére kívánjuk felhasználni.

Adószámunk:
16696527-1-07

Kérjük, hogy 2008-ban is támogassanak
bennünket. Köszönjük!
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Pályázati
felhívás

Sárbogárd Város Önkormányzata a 14/2007. (I.
19.) Kth. számú határozata alapján versenytár-
gyalás útján értékesítésre meghirdeti azon in-
gatlanait, melyeken felépítmény nem található:
1. Sárbogárd, Magyar u. 1. szám alatti, 5750
hrsz-ú, 901 m2 nagyságú, beépítetlen terület,
építési teleknek. Kikiáltási ár, bruttó
1.090.200 Ft (áfával együtt értendõ).
2. Sárbogárd, Gárdonyi Géza úti, 5475
hrsz-ú, 2054 m2 nagyságú, „BURGA”-ként is-
mert beépítetlen terület. Kikiáltási ár, bruttó
1.232.400 Ft (áfával együtt értendõ).
3. Sárbogárd, Vasút u., 4996/1 hrsz-ú, 1042
m2 nagyságú, beépítetlen terület, építési telek-
nek. Kikiáltási ár, bruttó 780.000 Ft (áfával
együtt értendõ).
4. Sárbogárd, Nefelejcs u., 5057 hrsz-ú,
beépítetlen, 1445 m2 nagyságú terület. Ki-
kiáltási ár, bruttó 756.000 Ft (áfával együtt ér-
tendõ).
5. Sárbogárd, Nefelejcs u., 5059 hrsz-ú, 1476
m2 nagyságú, beépítetlen terület. Kikiáltási ár,
bruttó 780.000 Ft (áfával együtt értendõ).
6. Sárbogárd, Ibolya u., 5076 hrsz-ú, 1558 m2

nagyságú, beépítetlen terület. Kikiáltási ár,
bruttó 816.000 Ft (áfával együtt értendõ).
7. Sárbogárd–Sárhatvan, József A. u., 506
hrsz-ú, 1329 m2 nagyságú, beépítetlen terület
építési teleknek. Kikiáltási ár, bruttó 600.000
Ft (áfával együtt értendõ).
Versenytárgyaláson való részvétel feltéte-
leirõl a sárbogárdi polgármesteri hivatal 6-
os számú irodájában érdeklõdhetnek. A pá-
lyázati ajánlatokat 2008. március 12-én,
8.00-10.00 óráig kell leadni ugyanitt. Telefon:
06 (25) 520 260.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

1 %-os
adománygyûjtés

Adószámunk:
18491074-1-07

Tisztelt Támogatónk! Kedves Ismerõ-
sünk! Kedves Barátunk!
Köszönjük Önnek, hogy a korábbi évek-
ben adója 1 %-ával és egyéb támogatás-
sal hozzájárult egyesületünk mûködé-
séhez.
Bizonyára Ön elõtt is ismert a sárbogár-
di íjászok tevékenysége. Gyermek, ser-
dülõ és felnõtt versenyzõink közül so-
kan büszkélkedhetnek országos bajnoki
címmel, magyar válogatottsággal/keret-
tagsággal, országos csúccsal/csúcsbeál-
lítással, valamint jelenleg is országos
csúcstartók.
KÉRJÜK, HOGY ADÓJA 1%-ával
LEGYEN SEGÍTSÉGÜNKRE, TÁ-
MOGASSA EGYESÜLETÜNKET!
Támogatására nagy szükségünk van,
ugyanis íjászklubunk utánpótlás-nevelõ
olimpiai mûhely. Ez mindazonáltal,
hogy óriási megtiszteltetés és dicsõség,
még nagyobb kihívást jelent számunkra
jövõbeni munkánkra nézve.
Ehhez már nem elegendõ a szakmai tu-
dásunk, felkészültségünk és szorgal-
munk, a feladat teljesítéséhez – hogy ki-
váló sportembereket nevelhessünk –
biztos anyagi támaszra van szükségünk.
Kérjük, hogy erre a célra nyerje meg
családját, barátait, ismerõseit.
Íjászegyesületünk olyan közhasznú tár-
sadalmi szervezet, mely a törvényben
foglalt feltételeknek megfelel, jogosult
az adó 1 %-ának elfogadására.

Köszönettel és tisztelettel:
Gilicze László, a sárbogárdi íjászsportolók

képviseletében, 06 (30) 387 6842

Az íjászpálya mindenki számára nyi-
tott! VÁRUNK minden érdeklõdõt ta-
vasztól õszig, a 9 évestõl a csaknem 99
évesig (felszerelést biztosítunk)!
Ha nincs befizetett adója, ezért nem tud
1 %-kal segíteni, de segíteni akar,
MEGTEHETI, NYITOTTAK VA-
GYUNK MINDEN SEGÍTSÉGRE!
Számunkra a kis segítség is nagy segít-
ség!
Bankszámlaszámunk: OTP Ker. Bank:
11736051-20010221

KÖSZÖNJÜK!

Adó 1 %
Az Egyenlõ Esélyt a Sárbogárdi Fogya-
tékos Gyermekekért Alapítvány kéri a
tisztelt adózó állampolgárokat, hogy
adójuk 1 %-át ajánlják fel a fogyatékos
gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük.

Az alapítvány adószáma:
18484322-1-07.

Csizmadiáné Boros Edit,
a kuratórium elnöke

Adó 1 %
Az Alsószentiván Gyermekeiért Köz-
alapítvány ezúton is köszönetet mond
mindazoknak, akik a tavalyi évben adó-
juk 1 %-ával támogattak bennünket. Az
így befolyt 172 000 Ft összeget kuratóri-
umunk az iskola és az óvoda felújításá-
ra, bútorok vásárlására fordította.
Amennyiben lehetõsége van rá, idén is
köszönettel vesszük, ha adójának 1 %-
ával hozzájárul alapítványunk mûködé-
séhez.

Alapítványunk
adószáma:

18495504-1-07.
Segítségét Alsószentiván gyermekei ne-
vében elõre is köszönjük!

Köszönettel: az AGYK kuratóriuma

Adó 1%
A Városi Polgárõr Szervezet

Sárbogárd adószáma:

18489815-1-07

Adó 1%
Az LSC Sárbogárd elnöksége és labda-
rúgói köszönik mindazoknak a segítsé-
gét, akik adójuk 1 %-át az elmúlt évben
a klub javára ajánlották fel. A befolyt
41.000 Ft-ot a klub — most az átigazolá-
si idõszakban — játékengedélyek kivál-
tására használja fel.
Kérjük a labdarúgást, a helyi sportot
szeretõ emberek, szurkolók segítségét,
hogy ebben az évben is segítsék a klub
mûködtetését adójuk 1 %-ának felaján-
lásával.

Az LSC Sárbogárd
adószáma:

18494864-1-07
Tisztelettel és köszönettel:

az LSC Sárbogárd elnöksége

Alapi Óvodásokért Közalapítvány
Kérjük, hogy 2008-ban is támogassák alapítványunkat adójuk 1 %-ával. Köszönjük!

Adószámunk: 18493038-1-07.
Kaszás Károly, az Alapi Óvodásokért Közalapítvány elnöke

Adó 1%
1 % a környezetünkben élõ súlyosan

fogyatékos gyermekekért
A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adó-
zó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-át
ajánlják fel a Sárbogárdon és környé-
kén élõ súlyosan, halmozottan fogyaté-
kos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve:
CSIPIKE EGYESÜLET.

Adószáma: 18491328-1-07
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi labdarúgó-terembajnokság

A XVII. forduló eredményei

Arsenal–DKS 1:0 (0:0)
Vezette: Tóth I. Arsenal: Kiss R., Veres G., Ér-
sek, Lukács, Veres P. DKS: Suplicz, Somogy-
vári, Filótás, Strausz, Kelemen. Mindkét csapat
cserék nélkül játszotta végig a mérkõzést. A ka-
puk csak ritkán forogtak veszélyben. A szeren-
csésebb csapat nyert. Sárga lap: Strausz. Piros
lap: Veres P. 2 perc. Góllövõ: Lukács.

Extrém–Sárkeresztúr KIKE
2:5 (1:0)

Vezette: Szakács I. Extrém: Vörös, Oszvald,
Roszkopf J., Horváth D., Vámosi. Csere: Horváth
T., Dévényi, Juhász, Pálinkás. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger J., Szauervein, Sütõ. Csere: Hajdinger
Z., Kiss, Madár. A mérkõzést felvételrõl a
Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Góllövõk:
Vámosi Z., illetve Sütõ 2, Madár, Dévényi
(öngól), Hajdinger Z.

Légió 2000-Fair Bútor–Twister
2:1 (1:1)

Vezette: Tóth I. Légió: Megyesi, Csuti I., Csuti
II., Mondovics, Szilágyi Cs. Csere: Németh,
Szilágyi F. Twister: Bodoki, Balogh, Tóth A.,
Szabó M., Szabó L. Csere: Bognár T. A mérkõzés
felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetõ
meg. Góllövõk: Csuti II., Mondovics, illetve Sza-
bó L.

Vidám Fiúk–BB-Truck SE
5:5 (3.3)

Vezette: Szakács I. Vidám Fiúk: Kiss, Huszti N.,
Huszti L., Horváth I., Huszti R. Csere: Huszti J.,
Kovács, Németh Gy., Németh I. BB-Truck:
Meilinger, Balázs, Dobrovóczki, Zádori, Zobák.
Csere: Gilicze, Pálinkás. Nem bírt egymással a
két csapat, bár mindig a Vidám fiúk vezettek, de
a kontrára játszó BB-Truck megérdemelten
egyenlített. Ha Zobák önzetlenebb, akkor akár
gyõzhettek is volna egy-két góllal. A kapusok és
néhány játékos teljesítményével baj volt. Sárga
lap: Zobák. Piros lap: Zádori 2 perc. Góllövõk:
Huszti L. 2, Horváth I. 2, Huszti R., illetve Zobák
3, Varga, Zádori.

Sárbogarak–Big Daddy Laca
bisztró 10:3 (4:0)

Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Futó, Czipp, Gaz-
dag, Kónya, Németh. Csere: Dizseri B., Dizseri
P., Steinbach. Laca: Radó, Huszár T., Schmidt,
Huszár L., Sereg. Csere: Kiss. 2. perc: Kónya ját-
szotta magát tisztára, a hosszú sarokba lõtt. 5.
perc: Kónya 100 %-os helyzetben elcsúszott, így
az üres kapu érintetlen maradt. Közben Kiss lõtt
kapu mellé tiszta helyzetben. 8. perc: Kónya át-
játszotta Schmidtet, lövése Radóról kivágódott.
10. perc: Czipp kapta vissza a labdát, egy csel
után lõtt, a labda a kapuban kötött ki. 12. perc:
Huszár L. került jó helyzetbe, lövését Futó védte.
15. perc: Dizseri P. lövése két védõt érintve ju-
tott a hálóba. 16. perc: Czipp lövése után a labda
a kapufáról vágódott alapvonalon túlra. 17. perc:
Radó sokáig tartotta a labdát, szabadrúgás.

Dizseri P. lövése után a kapuból kellett kivenni a
labdát. 18. perc: Sereg lábáról, Futó merész ve-
tõdéssel, leveszi a labdát. 22. perc: Steinbach
lõtt érdekes gólt. A labda a felsõ kapufáról elõbb
a gólvonal elé, majd mögé vágódott. 24. perc:
Gazdag félpályáról rúgott gólt. 28. perc: Stein-
bach ismét gólt szerzett. 29. perc: nem figyeltek
Huszár L.-re a Sárbogarak játékosai, élt a lehetõ-
séggel és szépített. Igaz, nem volt nehéz az üres
kapuba találni. 30. perc: Dizseri P.-t nem tudták
tartani, eredménye újabb gól. 33. perc: Czipp lõtt
gólt. 35. perc: Schmidt átadása után Sereg a
labdát a kapuba gurította. Még ugyanebben a
percben Kónya is eredményes. 38. perc: Huszár
L. állította be a végeredményt. A fiatalok gólzá-
poros gyõzelme nem meglepetés. Góllövõk:
Kónya 2, Czipp 2, Dizseri P. 3, Steinbach 2, Gaz-
dag, illetve Huszár L. 2, Sereg.

Toledo 2005–Pusztaegresi Fiúk
3:3 (2:3)

Vezette: Szakács I. Toledo: Csuti J., Csuti T., ifj.
Bodoki, Dombi, Kiss R. Csere: Barabás, Kiss A.,
Horváth Zs., Orbán. P. egres: Ellenbruck, Ma-
gyarosi, Batári, Kolonics, Fodor. Csere: Bihar,
Egyed, Magyar, Molnár, Õri. Annak ellenére,
hogy a Toledo ifj. Bodoki révén vezetést szerzett,
nem sokáig örülhettek, mert hamar egyenlített a
P. egres. Csuti T. egyéni akciója után újból veze-
tést szereztek, de az elsõ félidõben ezzel el is lõt-
ték puskaporukat, mert ellenfelük két találattal
átvette a vezetést. A második félidõben nagyon
sok átadási hibát láthattak a nézõk, és a félidõ
elején egyenlített a Toledo, mely nem tudta ki-
használni emberelõnyös helyzetét. Csalódás
volt a Toledo játéka. Piros lap: Csuti T., Magyar.
Góllövõk: Bodoki, Csuti T., Dombi, illetve Kolo-
nics, Bihar 2.

Reál Margit–Vasutas 8:3 (3:1)

Vezette: Szakács I. Reál: Verbóczki, Kiss, Már-
ton, Dani, Fövenyi. Csere: Kis, Fekete. Vasutas:
Szabó, Soós, Bozsoki, Fésû, Gászler. Csere:
Czeiner, Dravecz, Freschli, Guszejnov. 4. perc:
kezezés a hatoson belül. A megítélt büntetõt Fö-
venyi biztosan értékesítette. 5. perc,: Fésû
egyenlít. 12. perc: szép támadás, három szöge-
lés után Dani lõtt gólt. 16. perc: Fövenyivel nem
bírnak, újabb gól. 23. perc: a labda sokadszor
pattant ki a kapufáról, kapusról, végül Fövenyi
lõtt gólt. 28. perc: Gászler átadását Fésû nem ér-
te le. Jobb lett volna, ha Gászler lövi el a labdát.
29. perc: kijátszották a Vasutast, Dani átadását
Fövenyi ütötte be. 30. perc: Fövenyi váratlanul
nagy gólt lõtt. 33. perc: kontratámadás után Fö-
venyi átadásából Dani lõtt gólt. 34. perc: Gászler
átadása után Fésû szépít. 36. perc: Kis átadása
jó helyzetben találja Danit, aki nem hibázott. 37.
perc: Verbóczki rossz ütemben futott ki, ütközött
Szabóval, akirõl a hálóba pattant a labda. Jobb
csapat a Reál, gyõzelme a mutatott játék képe
alapján a Vasutasra nézve hízelgõ. Sárga lap: Fe-
kete. Góllövõk: Fövenyi 5, Dani 3, illetve Fésû 2,
Szabó.

Magnum–Flamengó 7:1 (3:0)
Vezette: Szakács I. Magnum: Györök, Mihalkó,
Máté, Vörös, Bor. Csere: Csendes, Kiss. Fla-
mengó: Banda, Gál, Berta, Lakatos, Derecskei.
Csere: Németh. 1. perc: meglepetésre a Fla-
mengó hagy ki helyzetet. 3. perc: szöglet után
Vörös megszerzi a vezetést. 4. perc: Lakatos
ment a baloldalon, lövése a kapu elõtt ment el,
nem volt érkezõ, aki belepiszkált volna a labda
útjába. 6. perc: Bor lövését védte Banda. 12.
perc: Bor hagyott ki egy helyzetet. 14. perc: Kiss
lövése után a labda a kapuban kötött ki. 16. perc:
Berta hagyott ki egy nagy helyzetet. 18. perc:
Berta erõs ballábas lövését védte Györök. Még
ugyanebben a percben kijátszották a Flamengó
védelmét, Csendes lõtt gólt. 22. perc: Bor meg-
találta a góllövõcipõjét, lövése után a labdát a
hálóból kellett kikotorni. 23. perc: Banda adta el
a labdát, Bor elõbb a kapufát találta el, majd a
visszapattanót már belõtte. 33. perc: Bor várat-
lanul csõrrel rúgta meg a labdát, mely a bal sa-
rokban kötött ki. 35. perc: Bor tiszta helyzetbe
kapta a labdát, melyet biztosan lõtt a kapuba.
36. perc: Lakatos szép cselek után lõtt a kapuba,
kicsit szépítve a csúfos vereséget. Góllövõk:
Vörös, Kiss, Csendes, Bor 4, illetve Lakatos.

Cece Öregfiúk–Bad Boys 4:1 (1:0)
Vezette: Tóth I. Cece: Fülöp Gy., Kiss P., Klazer,
Kiss J., Fülöp T. Csere: Danicsek, Démuth, Far-
kas, Kokics, Pajor, Takács. Bad Boys: Soós,
Porkoláb, Juhász, Horváth I., Kuti. 1. perc: Fülöp
T. fordulásból leadott lövésével szemben ifj.
Soós tehetetlen volt. Az erõs jól helyezett lövést
nem védhette. Az elsõ félidõben jobbára a Cece
támadott, voltak nagyobb helyzetei, de sorban
hibáztak. 23. perc: Kuti állva hagyta az egész
cecei csapatot, gólt lõtt, egyenlített. 26. perc:
Danicsek a kihagyhatatlan helyzetet is ki tudta
hagyni. 29. perc: Danicsek kapott jó átadást,
melyet már nem hibázott el. 29. perc: Kokics ta-
lálatával tovább nõtt az elõny. Itt látszott már,
hogy biztosan meglesz a három pont. 31. perc:
Horváth hagyta ki az adódó helyzetet. 35. perc:
szöglet után Kiss P. fejelt gólt, beállítva a vég-
eredményt. Góllövõk: Fülöp T., Danicsek, Ko-
kics, Kiss P., illetve Kuti.

Memphis Plusz–Krencz Nagyker
3:4 (1:3)

Vezette: Tóth I. Memphis: Boros, Takács,
Roszkopf, Fodor, Emperger. Csere: Deák, Herc-
zeg, Molnár, Simon. Krencz: Pálinkás, Ragya-
móczki, Király, Somogyi, Gyenis. Csere: Csen-
des, Szecsõdi. 2. perc: Emperger lövését bravúr-
ral védte Pálinkás. 3. perc: Csendes csinált egy
cselt, 16 m-rõl bevette Boros kapuját. 6. perc:
Somogyi lõtt kapu mellé. 7. perc: Csendes lefu-
totta a védõket, a labdát a rövid sarokba lõtte. 9.
perc: Gyenis játszotta magát tisztára, azonban
lövése elsuhant a kapu elõtt. 10. perc: Gyenis át-
adását Szecsõdi nem érte el. 12. perc, Simon
szabadrúgásból szerzett góllal szépít. 14. perc:
Simon lövése elkerülte a kaput. 16. perc: Király
kapott jó átadást, nem teketóriázott, csõrrel
meglõtt labdája a hosszú alsó sarokban kötött ki.
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17. perc: Simon szabadrúgásából Deák elé tálal-
ta a labdát, aki a kapu mellé durrantott. 19. perc:
sakk-matt. A Memphis-védelem, Somogyi a ka-
pu mellé gurítja a labdát. Ha lehet még fokozni az
iramot, akkor ezt a csapatok megtették a máso-
dik félidõre. 24. perc: kontrázott a Memphis,
Emperger pontos átadása után Fodor lõtte kapu-
ba a labdát. 26. perc: a Csendes kezezése miatt
megítélt büntetõt Emperger értékesítette,
egyenlõ az állás. 28. perc: Takács nagyot hárí-
tott. 30. perc: Király szögletdobásánál nem fi-
gyeltek a Memphis játékosai, a berobbanó
Csendes a kapuba pofozta a labdát. 32. perc: Ki-
rály rálépett a labdára, elesett, odalett a helyzet.
39. perc: Somogyi próbálkozott, de lövése után
a labda a kapu fölött landolt. Nagyon jó iramú,
sportszerû mérkõzés volt. Nem tudott élni a fel-
kínált lehetõséggel a Memphis, a szintén vere-
séget szenvedett Extrémmel szemben. Góllö-
võk: Simon, Fodor, Emperger, illetve Csendes 3,
Király.

Taki Team–OMV 2:2 (0:1)
Vezette: Tóth I. Taki Team: Lajtos, Lakatos,
Rohonczi R., Tar, Rohonczi G. OMV: Plézer, Fábi-

án, Halasi, Killer, Szili. Csere: Erõs. Itt a másik
nagy meglepetés hétfõn este. A jobb játékerõt
képviselõ OMV-nek meg kellett hajolni a lelkese-
dés elõtt. E döntetlennel oda a dobogós helyezés
lehetõsége. Pedig az elsõ félidõben még bünte-
tõt is rúghatott az OMV, Halasi azonban kihagy-
ta. A biztos vezetés helyett nyögvenyelõsre si-
keredett az eredmény. Sárga lap: Lakatos.
Góllövõk: Tar, Lakatos, illetve Halasi, Killer.

Tabella

Bogárd és Vidéke- csoport
1. Extrém 14 1 2 105:31 43
2. Magnum 13 1 3 71:46 40
3. Memphis Plusz 12 2 3 93:58 38
4. Krencz Nagyker 11 2 4 83:44 35
5. Légió 2000–Fair Bútor 10 1 6 64:52 31
6. OMV 10 3 4 77:41 30
7. Sárkeresztúr KIKE 9 1 7 60:43 28
8. Taki Team 5 1 11 33:69 13
9. Twister 3 2 12 44:72 11
10. DKS 3 1 13 40:96 10
11. Flamengó 3 1 13 34:93 10
12. Arsenal 1 - 16 26:101 0
Az OMV, Taki Team, Arsenal csapataitól 3 pont levon-
va.

Góllövõállás:

I. Vámosi Dávid Extrém 36 gól
II. Bor József Magnum 31 gól
III. Gráczer László OMV 30 gól

Fair Bútor-csoport
1. Reál Margit 9 2 4 65:34 29
2. Toledo 2005 8 4 4 71:49 28
3. Haladás 8 4 3 46:34 28
4. Sárbogarak 8 3 4 56:40 27
5. Vidám Fiúk 7 4 5 60:54 25
6. Cece Öregfiúk 7 4 5 58:43 25
7. BB-Truck SE 7 2 6 44:48 23
8. Bad Boys 5 3 7 40:43 18
9. Vasutas 5 2 9 51:65 17
10. Pusztaegresi Fiúk 5 2 9 45:66 17
11. Big Daddy Laca bisztró - 2 14 34:94 2

Góllövõállás:

I. Horváth János Vidám Fiúk 34 gól
II. Kuti Kálmán Bad Boys 23 gól
III. ifj. Bodoki György Toledo 21 gól

G. F.

I. Suzuki Barta férfi amatõr kézilabda-bajnokság
Légió 2000–Lelkes Ifjak 17:18 (9:10)

Vezették: Fekete, Rehák. Légió: Géczi, Németh A., Vizi, Liszi, Németh L.,
Hegedûs. Csere: Kristóf, Boda, Suplicz, Fenyvesi, Erlich, Csányi. Lelkes If-
jak: Fûrész, Kaufmann, Diószegi, Vorsléger, Vámosi G., Vámosi D. Csere:
Fekete, Farkas, Nagy, Bölcskei, Horváth. Kiállítás: 4 perc, illetve 6 perc.
Hétméteres: 1/0, illetve 4/2. Góldobók: Németh L. 1, Liszi 2, Suplicz 1,
Fenyvesi 4, Hegedûs 1, Németh A. 3, Csányi 1, Vizi 4, illetve Vámosi D. 6/1,
Vorsléger 1, Vámosi G. 2, Farkas 1, Nagy 1, Bölcskei 2, Diószegi 3, Horváth
1. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában február 21-én, 15.00 óra-
kor tekinthetik meg.

Toledo–Gréta Bútor 12:22 (6:15)
Vezették: Fekete, Rehák. Toledo: Meilinger, Gazsó, Németh,
Csuti, Horváth, Steinbach. Csere: Kiss, Nagy, Puchinger.
Gréta Bútor: Borostyán, Ihász, ifj. Bodoki Gy., Hegedûs,
Pluhár, Németh. Csere: Sebestyén, Szabó II., Szabó I.,
Bodoki P., Barabás, Orbán, Fésû. Kiállítás: 0 illetve 2 perc.
Hétméteres: 1/1, illetve 1/1. Góldobók: Horváth T. 1, Németh
2, Gazsó 1, Csuti 3, Steinbach 4/1, illetve ifj. Bodoki Gy. 3/1,
Fésû 1, Ihász 2, Németh 1, Sebestyén 3, Szabó II. 1, Hegedûs
4, Bodoki P. 5, Szabó I. 1. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi
TV adásában február 21-én, 15.00 órakor tekinthetik meg.

Huricans–Atlanta 9:27 (3:10)
Vezették: Háriné, Rehák. Huricans: Szilágyi B., Papp, Máté, Palotás,
Botka, Gilicze. Csere: Schmidt, Mészáros, Szilágyos A. Atlanta: Biber L.,
Lakatos, Bodoki Gy., Takács, Molnár, Vámosi. Csere: Biber Z., Halasi,
Horváth. Az elsõ félidõ tizedik percéig szoros volt a mérkõzés. Idõ kérdése
volt, mikor veszi át a vezetést az Atlanta csapata. Sok volt az átadási hiba,
az elkapkodott lövés. A jobb védekezésnek és nagyobb rutinnak köszönhe-
ti a gyõzelmét az Atlanta, szinte állva hagyta ellenfelét a második félidõ-
ben. Kiállítás: 2 perc. Hétméteres: 1/1, illetve 2/2. Góldobók: Botka 2/1,
Gilicze 1, Palotás 1, Papp 4, illetve Vámosi 2, Takács 10/2, Bodoki 5,
Molnár 2, Halasi 1, Biber Z. 5.

Tabella

1. Atlanta 3 3 - - 79:35 6
2. Gréta Bútor 3 3 - - 74:33 6
3. Légió 2000 3 1 - 2 50:45 2
4. Huricans 3 1 - 2 37:63 2
5. Lelkes Ifjak 3 1 - 2 44:72 2
6. Toledo 3 - - 3 26:62 0
A Huricans csapatától elnézést kérek, az elõzõ fordulóban az eredményt a
Toledonak írtam be. A tabella most helyes!

G. F.
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AMILYEN LEHETNÉL
Máté elhívása

Egy misszionárius mesélte, hogy a területükön meglehetõsen el-
maradott környezetben nagyon fontos része volt a szolgálatuk-
nak, hogy ne csak az igét adják tovább, hanem a mindennapi szük-
ségletekben is igyekezzenek az ott lakó emberek mellé állni. Így
hétrõl hétre egy kis mikrobusszal egy keresztyén orvos és néhány
segítõ végigjárta a településeket az igen nagy kiterjedésû terüle-
ten. Próbáltak segíteni mindenfajta egészségügyi problémán.
Sokszínû volt az a betegségpaletta, amivel hozzájuk fordultak. A
fogfájástól elkezdve a gyomorrontáson keresztül az egészen ko-
moly problémákig. Néha a megfelelõ célszerszám, orvosi eszköz
nem volt kéznél, de azonnali beavatkozásra volt szükség. Így eshe-
tett meg, hogy egyszer franciakulccsal húztak fogat. Ezt senkinek
sem ajánlom, nem a legbiztosabb módszer, de ott, abban a hely-
zetben mindenesetre hatásos volt.
El kellett jutni ezekhez az emberekhez, hogy segíthessenek raj-
tuk, hiszen a távolság miatt nem tudtak volna kórházba kerülni, és
egyébként sem lett volna rá pénzük, hogy az orvosi ellátást
megfizessék.
Jézus valami hasonlót tesz. Egy meglehetõsen sajátos orvosi, gyó-
gyító ellátásban részesít valakit, aki minden szempontból alkal-
matlan lenne arra, hogy az élete a mi fogalmaink szerint gyógy-
ulást nyerhessen.
Lévi, akirõl a következõ történet szól, a római megszálló hatalom-
mal összejátszó vámszedõk közé tartozott. Azon zsidók közé, aki-
ket megbíztak a rómaiak, hogy hajtsák be az adót, és akiket ezért
különösen gyûlöltek a honfitársaik. Hiszen nemcsak behajtották
az adót és így társaikká váltak a rómaiaknak az elnyomásban, ha-
nem mindig többet kértek, mint amennyi a kiszabott adó volt, az-
az a saját zsebükre is dolgoztak. Tehát sanyargatták, megkárosí-
tották honfitársaikat.
Ilyen ember az, aki történetünk fõszereplõje.
Jézus kiment abból a házból, ahol a béna meggyógyítása történt,
és meglátott egy Lévi nevû vámszedõt, aki a vámnál ült. Tekintete
megállapodott ezen az emberen. Elkezdte õt szemlélni. Minden-

ki más a környezetében, amikor egy vámszedõt látott, a legkeve-
sebb, hogy elfordította a fejét, megvetõen mormogott valamit,
vagy ha hevesebb vérmérsékletû volt, talán a földre is köpött,
hogy jelezze, mennyire mélységesen elítéli azt, amit ezek az em-
berek tettek. Jézus azonban olyannak látta Lévit, mint amilyen-
nek az Atya is. Látta azt, hogy olyan bûnös ember, aki rengeteg
mindennel terhelte meg az életét addig a pillanatig, amíg talál-
koztak ennél az asztalnál. Látta azt a sok csalást, képmutatást, azt
a rengeteg felhalmozott, mások és Isten ellen elkövetett bûnt, ami
Lévi életét terhelte. Látta, hogy a pénz a mozgatórugója Lévi éle-
tének, és tudta jól, hogy mi mindent elkövetett és megtett már
azért, hogy abból minél többet megszerezzen. Ugyanakkor azt is
tudta és látta, hogy Lévi — akárcsak a többiek akkor és azóta —
szeretetéhes ember, aki azért próbált minél több pénzt összeszed-
ni, mert elhitte — nem új keletû gondolat ez —, hogy a pénz az,
amin szeretetet lehet vásárolni. Mire kiderült, hogy ez nem így
van, és a pénzgyártással csak utálatot és gyûlöletet tud magának
begyûjteni, addigra már késõ volt. Jézus jól ismerte Lévi kérlelhe-
tetlenségét is, hiszen ha nem lett volna ilyen, akkor nem tudta
volna végezni azt a munkát, amibõl — nem is rosszul —
megélhetett.
Tehát röviden: Jézus olyannak látta Lévit, amilyen õ valójában
volt. Nemcsak azt látta, amit elsõ ránézésre az emberek, hogy lám,
ez egy vámszedõ, hanem látta életének a hiányait és mélységeit is.
De nemcsak ezt látta, hanem ahogyan az Atya látta Lévit, Jézus is
látta, hogy ez az ember milyen lehetne. Látta azt, hogy kinek akar-
ta õt teremteni az Atya, amikor elgondolta ennek az embernek a
létezését, mielõtt még megszületett volna. Hiszen arról beszél a
Zsoltárok könyve és a Szentírás az elejétõl a végéig, hogy Istennek
van határozott, végiggondolt terve az ember életére nézve,
mielõtt az még megszületne.
Lévi sem azért született, hogy végigéljen néhány évtizedet, ki-
fosszon sok embert, begyûjtse az utálatát sokaknak és utána meg-
haljon. Ennél sokkal többre volt õ hivatott. De errõl sem neki,
sem a körülötte élõknek semmifajta fogalmunk nem volt.
Jézus azonban meglátta õt, és miután meglátta, meg is szólította.
Talán ez a legrövidebb módja annak, hogy közölje Lévivel azt,
amit szeretett volna. Ennyit mondott neki: „Kövess engem!”
Két egyszerû szó, és Lévi mégis otthagyott mindent, felkelt és kö-
vette õt. Ugyanis Jézus szavaiban erõ volt. Õ nem úgy beszélt,
mint ahogy mi emberek beszélünk: unalmasan, magunkat ismé-
telve, különbözõ teóriákat elmondva. Õ úgy beszélt, mint aki az
Atya Isten hatalmával szól. Az életrõl beszélt, és az életet, az Atya
szeretetét ábrázolta ki.
Amikor azt mondta ennek az embernek, hogy „Kövess engem!”,
akire nem lehetett ráfogni, hogy vallásos lett volna, hiszen a temp-
lomba se nagyon engedték be az ilyeneket, meg nem is nagyon
akartak templomba járni, akkor Lévi megérezte, hogy itt maga Is-
ten szólítja meg õt. És felkelt, otthagyva mindent, és követte Jé-
zust. Jézus szava ugyanis isteni hatalommal bíró, teremtõ szóvá,
igévé lett, amint kimondta.
Isten szava olyan hatalom, hogy a semmibõl teremtette ezt a lát-
ható világot, amiben élünk. Isten igéje olyan teremtõ hatalom,
hogy életre hívott bennünket is a nem létbõl a létezésbe. És Isten
igéje, amit írott formában a Szentírás ad elénk, ugyanilyen terem-
tõ szó ma is. Egyszerû, nyelvtanilag elemezhetõ két szó volt, ami
itt elhangzott, és mégis, mivel Jézus mondta, tartalommal telt
meg.

Részlet Csákány Tamás református lelkész egyik prédikációjából.
A jövõ heti evangelizációs héten õ is szolgálni fog

a sárbogárdi református gyülekezetben.

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és is-
merd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és ve-
zess az örökkévalóság útján!” (Zsoltárok 139:23,24)

Meghívó
2008. február 25. (hétfõ) és
március 1. (szombat) között

EVANGELIZÁCIÓS HÉT
lesz gyülekezetünkben.

A szolgálatokat végzi:
Szabó Gábor kecskeméti lelkipásztor,

a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye volt
esperese, és Csákány Tamás érdligeti lelkipásztor.

A hétköznapi alkalmak este 6 órakor a fûtött
gyülekezeti házban lesznek (Sárbogárd, Tompa u. 41.).

A vasárnapi úrvacsorai záró istentisztelet
délelõtt 10 órakor kezdõdik a templomban.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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Február 23., szombat, 19 óra:

BÛBÁJ
Színes, magyarul beszélõ, amerikai családi vígjáték

A klasszikus animációs tündérmese találkozik a modern, élõ-
szereplõs komédiával a Walt Disney Pictures legújabb, Bûbáj
címû filmjében. A történet a szépséges mesebeli hercegnõ,
Giselle (Amy Adams) körül bonyolódik, akit egy gonosz ki-
rálynõ (Susan Sarandon) számûz varázslatos, dalokkal teli
rajzfilmvilágából, és aki ennek hatására egyszer csak a mai mo-
dern Manhattan kõkemény valóságában találja magát. A her-
cegnõ elõször elborzad ettõl a teljesen új dimenziótól, melyben
korántsem érvényesül a „boldogan, amíg meg nem...”-tétel,
ebben a számára káosszal teli világban nagy segítségre lenne
szüksége. Megismerkedik egy elragadó válóperes ügyvéddel
(Patrick Dempsey), aki kisegíti a bajból, és akibe lassan, de biz-
tosan kezd beleszeretni, noha animációs hazájában már elje-
gyezte õt egy tökéletes mesebeli herceg (James Marsden). A
dolgok akkor kezdenek igazán összekavarodni, amikor megje-
lenik a herceg, ráadásul a gonosz királynõ is New York-ba
érkezik, hogy a hercegnõ életére törjön.

Jöjjön moziba,Jöjjön moziba,
a mûvelõdésia mûvelõdési

otthonba!otthonba!

Új DVD-k a mûvelõdési ház
videotékájában
TERRORBOLYGÓ

Az Alkonyattól pirkadatig rendezõjének új filmje

HAJLAKK
John Travolta nõi szerepben

1408
Stephen King novellájából

A MÁSIK ÉN
Jodie Foster a bosszúálló szerepében

SIVATAGI SZENTEK
Kiefer Sutherland, a tökéletes bérgyilkos

Minden héten új filmekkel várjuk kölcsönzõinket!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy 2008. február 25-26-án,
a Sárbogárd Németh Lajos köz—Kossuth Lajos utca
csatlakozásánál társaságunk karbantartási munkákat végez.
A munkálatok ideje alatt a Németh Lajos köz a Kossuth Lajos
utca felõl csak gyalog lesz megközelíthetõ. Jármûközlekedés
az Árpád utca felõl lehetséges. A Németh Lajos közben
február 25-én a bontási munkák elvégzésének idõpontja
függvényében kb. 3 órás vízhiány várható.

Megértésüket elõre is köszönjük: SÁRRÉT-VÍZ Kht.

A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és a
Mezõföld Népfõiskolai Társaság

tisztelettel és szeretettel meghívja idén is

GAZDAKÉPZÕ SOROZATÁNAK
elõadásaira Kishantosra, melynek idõpontjai:

2008. február 27., 14 óra:
Elõadó: Czetnerné Kócsa Márta igazgató;

Bögyös Zsolt igazgatóhelyettes

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóság

Témák:
– Õstermelõk adózását és ügyintézését érintõ fõbb változások
2008-ban
– A 2008. évi területalapú támogatás igénybevételét segítõ elektro-
nikus ügyintézés bevezetése
– Tények és kérdõjelek az Egységes Támogatási Rendszer (SPS)
bevezetésével kapcsolatban
– Milyen EMVA támogatási jogcímek nyitottak aktuálisan és mi-
lyen támogatásokra számíthatunk még a 2008. évben?

2008. február 28., 14 óra:
Elõadó: Márton András vezetõ fõtanácsos,

FVM Stratégiai Fõosztály
Téma: Közös agrárpolitika és az EU-támogatások várható változásai

Szeretettel várjuk rendezvényeinken!
Elérhetõségeink: telefon: 25/488-280, 70/4535-748,

30/3850-379, fax: 25/506-021, e-mail:
kishantos@enternet.hu



18 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2008. február 21. Bogárd és Vidéke

Fácánragu
Hozzávalók 4 személyre: 1 db fiatal fácán,
250 g borjúhús, 40 g zsír, 1 db vöröshagy-
ma, só, csontlé, 30 g vaj, 30 g liszt, õrölt
bors, citromlé, 1 db tojássárgája, 1 pohár
tejföl, 150 g zöldborsó, 400 g karfiol, 100 g
gomba, 20 g vaj.
Elkészítés: A megtisztított, megmosott fiatal
fácánt feldaraboljuk. A borjúhúst megmos-
suk és szintén apróbb darabokra vágjuk. A
megtisztított, apróra vágott hagymát zsíron
üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk a feldarabolt fá-
cánt és a borjúhúst, sózzuk, és fedõ alatt pu-
hára pároljuk, csontlével gyakran locsolgat-
juk. Megfõzzük külön a zöldborsót és a karfi-
olt, leöblítjük és lecsepegtetjük. A vajból és a
lisztbõl világos rántást készítünk, csontlével
felöntjük, és állandó keverés mellett sûrû
mártássá fõzzük. Átszûrjük, megborsozzuk,
hozzáadjuk a citromlevet, a tejfölben elkevert
tojássárgáját, a zöldborsót, a rózsáira szedett
karfiolt és a közben elkészített, vajon megpá-
rolt gombát. A mártást összekeverjük a meg-
párolt húsokkal, fölforraljuk és párolt rizzsel
tálaljuk.

Joghurtos, gyümölcsös
kevert sütemény

Az alapötlet meggyre szól, de bármilyen gyü-
mölccsel elkészíthetõ. Ha a gyümölcs nem
savanykás, hanem inkább édes ízû, javaslom
jóval kevesebb cukor hozzáadását.
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 2 egész tojás (ha
kicsi, akkor 3 darab), 20 dkg cukor, 1 cso-
mag sütõpor, 1 csomag vaníliás cukor, 3/4
bögrényi olaj, vagy 25 dkg (1 kocka) mar-
garin felolvasztva, 2 pohár joghurt, gyü-
mölcs kimagozva, feldarabolva, tetszés
szerint.
Elkészítés: A hozzávalókat egy nagy tálban a
liszthez öntjük és jól kidolgozzuk. A sütõt be-
kapcsoljuk, hogy felmelegedjen, mert forró
sütõbe tesszük majd a tésztát. A gyümölcsöt
kimagozzuk, ha nagyobb, akkor összevágjuk
(a meggyet, cseresznyét nem kell), majd a
formába öntött tésztára szórjuk, és a tésztá-
ba nyomkodjuk, mert nem süllyed le sütés
közben.
Forró sütõben (200 fokon) 35-40 percig sül.
Attól függ, mennyire leveses a gyümölcs. Ha
a sütõ nem annyira forró, akkor tovább kell
sütni. A lényeg, hogy átsüljön és szép piros
legyen a teteje. Nem ragad a formába, nem
szükséges semmit alá tenni.

KERESLET, KÍNÁLAT, PIAC
Slusszkulcsot csörgetve átvágtam az úttes-
ten a kocsi felé. Mellettem a járdán egy
anyuka rakodott a gyerekkocsiba. Futólag
úgy láttam, hogy a kocsiban felhalmozott
holmik kiborultak a kövezetre, s ezeket
próbálta visszagyömöszölni. Közben a ko-
csiban a kisbaba hangosan sírt valami mi-
att. Elképzeltem az anya riadalmát, tehe-
tetlenségét. Egy pillanatig úgy éreztem, se-
gítenem kellene neki valamit, de beláttam,
hogy olyan világban élünk, amelyben a leg-
jobb indulatú közeledés is gyanús lehet, és
nyers visszautasítást eredményezhet. Na,
meg attól is tartottam, hogy igazából nem
is tudnék segíteni, sejtelmem se lenne ar-
ról, hogy mit hova tegyek. Átéltem az em-
bernek embertõl való elidegenedettségét.
Úgy alakult át körülöttünk az élet, hogy az
együttérzés, részvét, segítõkészség, ezek a
legszebb emberi tulajdonságok nem mû-
ködhetnek. A társas lét „hõfoka” a nulla
felé tendál, befagyás fenyegeti.
Miközben beszálltam a kocsiba, és köny-
nyedén indítottam, próbáltam elhesseget-
ni a szégyenérzetet. Az a nõ ott kínlódik a
járdán, én meg kényelmesen elsuhanok.
Nincs mit tenni!
De ha nincs mit tenni, akkor miért ez a szé-
gyenkezés…?
Itthon épp a hajléktalanokról vetítettek
filmet a tévében. Megint a hajléktalanok!
A jónép már unja is a témát. Talán. Érde-
mes volna megtudni, hogy az emberek
hány százaléka érez szégyent amiatt, hogy
míg õ fûtött lakásban él, kellemes hõfokú
fürdõszobában lubickol a kádban, tiszta
ágyban alszik, sok ember az aluljáróban
húzza meg magát éjszakára, és mocskos

rongyokkal takaródzik. Vannak önáltatá-
saink. „Biztosan isznak, drogoznak, büdös
nekik a munka.” Bizony, tudnunk kell,
hogy sokan közülük önhibájukon kívül ke-
rültek az utcára, és egyáltalán nem isznak,
nem drogoznak, s ha szeretnének is dol-
gozni, nem alkalmazzák õket, mert nincs
bejelentett lakásuk. Sorsuk iszonyatos,
nincs kiútjuk, nem kínálkozik megoldás.
Egészséges társadalomban tömeges haj-
léktalanság nem következhetne be, ez a je-
lenség ékesen szól arról, hogy beteg kor-
ban élünk. Figyeltem a tévéfilmen a haj-
léktalanok újságját árusító, õsz szakállú
férfi téblábolását. Alázatosan kínálgatta a
kezében tartott lapot, de senki nem vásá-
rolt tõle, az emberek szenvtelenül, rá sem
pillantva mentek el mellette. A színházak-
ban semmivel sem törõdve szólt a muzsika,
a nagyáruházakban fényárban fürödve
folyt a Nagy Vásárlás, s a férfi árván álldo-
gált a forgatagban, remegett az újság a ke-
zében. Mint a Szégyen szobra. A járókelõk
egyikében sem vetõdött fel, hogy az illetõ
napi betevõ falatjának a problémájáról
van szó. Õ nem áll oda koldulni, ennyi ön-
érzetet még megõrzött magában, hanem
egy árucikket visz a piacra. A piaci kereslet
és kínálat törvénye furcsa módon jelenik
itt meg. Egy hajléktalanújság iránt miért
volna kereslet? Miféle olvasmány lehet
benne, ami érdekelhet valakit, akinek van
jó lakása?
Holott dehogyis az újság iránti nem létezõ
keresletrõl van itt szó. A humánum iránt
nincs kereslet, az emberség iránt.

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

(2421, Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.)
azonnali belépéssel felvesz
2 mûszakos munkarendbe

1 fõ GÉPLAKATOST,
1 fõ CO-HEGESZTÕT.

Elvárások: szakmai végzettséget
igazoló bizonyítvány.

***
3 mûszakos munkarendbe

3 fõ BETANÍTOTT
VÉGELLENÕRT.

Elvárások: alapfokú végzettség, fémipari
végzettség, gyakorlat elõnyt jelent.

***
1 mûszakos munkarendbe
1 fõ MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI

ASSZISZTENST.
Elvárások: felsõfokú végzettség.

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.
Szakmai önéletrajzokat az alábbi e-mail címre

kérjük elküldeni human@kvjmuvek.hu,
vagy a fenti címre postázni.

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet:
06 (25) 259 450/108-as mellék.
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Rejtvény
Használd az értelmezõ kéziszótárt!

Mit jelentenek ezek a szavak:
1. APOLÓGIA
2. BIMETALL
3. CIZELLÁL
4. CSURI
5. ÉSZKOMBÁJN
6. FATÁLIS
7. FONOTÉKA
8. GRAFOLÓGIA
9. HÓKA
10. KÓFIC
11. NYENYERE
12. SRÓF
13. SZINDIKÁTUS
14. TOROL
15. UGAR
16. VAKERÁL
17. XENON

Beküldési határidõ: 2008. február 26.

Heti idõjárás
A következõ napokban kora tavasziasan enyhe, válto-
zóan felhõs idõre számíthatunk, általában sok napsü-
téssel. Csütörtökön és szombaton egy-egy front érinti a Kárpát-medencét, ekkor több
lesz a felhõ, és szórványosan — elsõsorban keleten, északkeleten — kisebb esõ, zápor
is kialakulhat. Vasárnaptól már alig lesz felettünk felhõ, de éjszakánként többfelé pá-
rássá válik a levegõ, és ködfoltok is képzõdnek. A megadott határok között mindvégig
északkeleten számíthatunk alacsonyabb, délnyugaton magasabb hõmérsékletre. A
várható nappali felmelegedés csütörtökön 7, 14, pénteken 9, 15, szombaton 8, 15,
vasárnap és hétfõn 9, 16 fok körül alakul.

www.metnet.hu

A róka és a ló
Egyszer volt egy paraszt, s annak volt egy
hûséges lova. A ló kivénült a munkából, s a
paraszt sajnálta tõle az abrakot. Így szólott
hozzá:
— Hasznodat ugyan már nem látom, de
mégsem akarnám a vesztedet. Ha van még
annyi erõd, hogy egy oroszlánt idecipelj
hozzám, újra nálam lehetsz, de addig is
kotródj ki az istállóból — és ezzel kikerget-
te a mezõre.
Búsan lehorgasztotta nagy fejét a szegény
ló, s egyenesen az erdõnek vette útját, a
lombos fák alatt keresett menedéket.
Találkozott vele a róka, s így szólította
meg:
— Miért lógatod le olyan csüggedten a fe-
jedet, s miért kódorogsz itt egymagadban?
— Hagyj békét nekem — válaszolta a ló —,
nem fér meg egy födél alatt a zsugoriság és
a hûség. Megfeledkezett a gazdám arról,
hogy sok éven át becsülettel szolgáltam, s
most, hogy már nehéz nekem a szántás,
nem adott ennem, s elzavart hazulról.
— Csak úgy, minden szó nélkül? — kér-
dezte a róka.
— Mondott valamit, de abban nincs sok
köszönet.
— Mégis, mit mondott? — nógatta a róka.
— Azt mondta, ha oroszlánt viszek haza,
megtûr tovább a háznál, de hát elõre tud-
hatja, hogy nem tudom megtenni.
Mondotta a róka:
— Majd segítek én rajtad. Te csak feküdj le
itt nyomban, s meg se moccanj, mintha
meghaltál volna.

A ló szót fogadott a rókának, a róka pedig
felkereste az erdõben az oroszlánt, nem is
volt messze onnan a barlangja, s ezt mon-
dotta neki:
— Nem messzire innen elesett lovat lát-
tam. Jöszte csak, pompás lakomát csap-
hatsz!
Az oroszlán sietett az elesett lóhoz a róká-
val, s mikor ott állott a ló mellett, így szólt a
róka:
— Itt nem költhetnéd el kényelmesen. Tu-
dod mit, vidd haza a barlangodba. Hozzád
kötözöm, s könnyedén hazacipelheted.
Otthon házi kényelemben hozzáfoghatsz a
lakomához.
Tetszett a tanács az oroszlánnak, s odatar-
totta a farkát, hogy a róka kötözze ahhoz a
lovat. Az ám, de a róka a ló farkával az
oroszlán két hátsó lábát kötötte össze,
mégpedig olyan szorosan, hogy azt emberi
erõvel elszakítani nem lehetett.
Mikor pedig elkészült a munkával, rácsa-
pott a lóra, s így szólt:
— Gyí te, fakó! Hazáig meg se állj!
Felugrott a ló, s teljes erejébõl húzta az
oroszlánt. Az oroszlán elkezdett veszettül
ordítani, a madarak ijedten rebbentek fel a
fák ágairól. A ló nemsokára megérkezett a
gazda udvarára. A paraszt így szólott a
lóhoz:
— Nálam maradhatsz, gondoskodom ró-
lad.
És holta napjáig eltartotta.

(Grimm állatmesék)

Megfejtés
A múlt heti rejtvény helyes megfejtése:
liba, bika, szamár, hangya, kacsa, hal, ló,
moly, egér.
Helyes megfejtést küldtek be: Barabás
Anita és Barabás Tamás, Kislók; Jákob
Mária, Jákob Mihály, Jákob Gábor, Já-
kob Zsuzsanna, Sárbogárd, Tinódi u.
144.; Bereczk Dávid, Sárbogárd, Mádi
köz 3.

A szerencsés nyertes:
BERECZK DÁVID

Sárbogárd, Mádi köz 3.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Kézmûves-
játszóház

Húsvéti készülõdés

Február 23-án, szombaton,
14 órakor a mûvelõdési
házban, Sárbogárdon.

Ollót és ragasztót hozz magaddal!

Mindenkit szeretettel várunk!

Nyílt edzés Sárbogárdon
2008. február 22-én, pénteken, 17 órától

Vukics Ferenc nyílt edzést tart a környékbeli barantásoknak és az
érdeklõdõknek a sárszentmiklósi iskola tornacsarnokában.

Kérünk minden érdeklõdõt, hogy a foglalkozásra rövid és hosszú botot, övet, íjat hoz-
zon magával. A helyszínen lehetõség van a csíksomlyói zarándokúttal, a nyári orszá-
gos edzõtáborral és a Magyar-madjar kurultajjal kapcsolatos részletes programok-
ról tájékozódni.

Szervezõk



20 TV-RÁDIÓMÛSOR 2008. február 21. Bogárd és Vidéke

Február 23., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.05 Hét mérföld 8.40 Delta 9.15 Fel a
cipõvel! 10.10 Az ezüst vadló 10.40 Pizsamaparti
11.10 Odüsszeusz kalandjai 11.35 Egy kamasz lány
naplója 12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Momen-
tán 13.05 Klipperek 2. 0 13.35 Lég-tér 14.05 TS Bajno-
kok Ligája magazin 14.35 Út Pekingbe 15.10 TS
Cornexi-Alcoa Autó-Bahn–Budapest Bank FTC nõi ké-
zilabda-mérkõzés 17.15 5 nap az élet 18.05
Rocklexikon 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás
20.15 A társulat 23.15 Sporthírek 23.20 Koncertek az
A38 hajón 0.15 New York árnyai
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 A klónok háborúja 6.30 Digimon 6.50
Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek 9.55 Receptklub
10.20 Játék 10.30 Ötletház 11.10 Receptklub 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Ki vagy, doki? 13.50
Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14.45 Tengeri õr-
járat 15.50 Döglött akták 16.50 Nincs örökség balhé
nélkül 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.35 Jackie, a
jó fiú 21.10 A megállíthatatlan 23.00 Játssz a túlélé-
sért 0.50 Édesanya kerestetik 2.40 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.15 Szurikáták udvarháza
10.50 Síkalandjárat 11.25 Babavilág 12.00 Tökös csa-
jok 12.35 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek 14.25
Bûbájos boszorkák 15.25 Csillagkapu 16.25
Rendõrsztori 17.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 A rettegés aréná-
ja 22.05 A méret a lényeg 2. 0.05 Tomboló öklök 2.
1.35 Mentõhelikopter 2.25 Ed 3.15 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szom-
bat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerel-
ve 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 Vi-
lágóra 18.35 G7 – Gazdasági magazin 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül-a kultúráról 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.58 Zene 21.04 Rádiószínház 21.57
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Február 24., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
9.00 Csellengõk 9.25 Múlt-kor 9.50 „Így szól az Úr!”
9.55 Református magazin 10.25 Baptista ifjúsági mû-
sor 10.35 Az utódok reménysége 11.00 Kérdések a
bibliában 11.30 Siketek Keresztény Gyülekezete 12.00
Hírek 12.05 Tizenkét kõmíves 12.35 Nincsen rózsa tö-
vis nélkül 13.10 TS Volvo Kupa Magyarország–Auszt-
rália férfi vízilabda-mérkõzés 15.10 Gasztrotúra kez-
dõknek 15.35 Stílus 16.05 Feszti körkép 16.40 Elisa di
Rivombrosa 17.30 KészPénz 18.00 Panoráma vasár-
nap 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00
24-Második évad 22.55 Hírek 23.05 Sport7 24.00 TS
Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 A klónok háborúja 6.30 Digimon 6.50
Kölyökklub 8.40 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai
9.05 receptklub 9.30 Játék 10.40 MeneTrend 11.00
Auschwitz – A nácik végsõ megoldása 11.45 Európai
idõ 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Tuti gimi 13.35
L. A. Heat – Halálos páros 14.40 Nagy menõk 15.35
Titkos küldetés 16.35 Szökésben 17.30 Kilenc túsz
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Állj, vagy jövök!
22.00 RTL bokszklub 23.00 Heti hetes 0.20 Halálos erõ
2. 2.00 80. Oscar díjkiosztó gála 2008
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.45 Jó barátok 10.15 Két testõr
10.50 Stahl konyhája 11.25 Mentõhelikopter 12.20
Knight Rider 13.20 Charlie – Majom a családban 14.20
Eureka 15.25 Kyle, a rejtélyes idegen 16.25 Smallville
17.25 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.00 Aeon Flux 23.00 Kép-
írók 1.00 Bírósági mesék 1.50 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 Meto-
dista istentisztelet 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 Sport-
világ 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház 23.44 Zene 24.00
Éjszaka

Február 25., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.05 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Don Matteo 10.50 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Roma magazin 13.05 Domovina 13.40 Iskolatár-
sak 14.30 Tinik, tenisz, szerelem 15.00 Pénz-vidék
15.35 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körze-
ti híradók 17.30 Hírek 17.35 Pudingpróba 17.45 Bûvö-
let 18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tv ügy-
védje 21.10 Kék fény 22.00 Modern képmesék 22.10
Hétfõ este 22.45 Nyugat 100-Nyugat-mesék 23.20
Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 Tv-taxi 23.50 Nora és
Joyce
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Mozimatiné 13.40 Dis-
ney-rajzfilm 14.05 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Legyen ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Ba-
rátok közt 21.10 Jószomszédi iszony 23.00 80. Oscar
díjkiosztó gála 2008 0.45 Reflektor 1.05 Bundesliga
2.20 Autómánia 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.20 Észbontó 10.10
Teleshop 11.20 Az „igazi” 13.05 Észbontó 13.55
Melrose Place 14.55 Az igazság napja 15.55 Hetedik
mennyország 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favo-
rit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban
20.15 Krimihétfõ – Az igazság harcosai 21.20 NCIS
22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály
0.20 Három hiányzó oldal 1.10 Tények este 1.40 Sonny
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaré-
klub 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet
16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Par-
lamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45
Nyelv-ész 19.50 Mese 19.55 Bomai Tibor: Egy kis ûr-
hajó 20.04 Rádiószínház 20.21 Zene 20.30 Gyöngysze-
mek 20.35 Az én hetem 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Február 26., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.05 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 Iskolatársak 14.25 Tinik, te-
nisz, szerelem 14.55 Engedjétek hozzám... 15.05 Kato-
likus krónika 15.35 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi
17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Pudingpróba
17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.20 Modern képme-
sék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Önök kérték! 21.10 Életképek 21.40 Modern képme-
sék 21.55 Kedd este 22.30 Kultúrház 23.05
Tûzvonalban 24.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.10 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Mozimatiné 13.35 Dis-
ney-rajzfilm 14.05 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Legyen ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Ba-
rátok közt 21.10 Boa 23.05 XXI. század – A legendák
velünk élnek 23.40 Maffiózók 0.45 Reflektor 1.05
Golfõrültek 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.20 Észbontó 10.10
Teleshop 11.20 Fekete perpatvar 13.05 Észbontó
13.55 Melrose Place 14.55 Az igazság napja 15.55 He-
tedik mennyország 16.55 Bostoni halottkémek 18.00
Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-rossz-
ban 20.15 Miért pont Brian? 21.20 40 nap és 40 éjsza-
ka 23.10 Columbo 0.40 Tények este 1.15 Alfred
Hitchcock bemutatja 1.45 Macerás ügyek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180
perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.27 Nyugatosok 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 tudomány 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál
19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 19.55 Bomai Tibor: Lali, a
lila ló 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 A nap tör-
ténetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés-tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04
Cigányóra 0.10 Éjszaka

Február 27., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Tv-taxi 10.05 Don Matteo 11.05 Drága doktor úr!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.30 Iskolatársak
14.25 Fekete vipera 15.05 Kormányváró 15.35 Kisvá-
ros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.35 Pudingpróba 17.45 Bûvölet 18.40
Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Musicalslágerek
21.10 Nagy kérdés 22.00 Modern képmesék 22.10
Szerda este 22.45 Kultúrház 23.20 Lapozó 23.50 Hírek
23.55 Sporthírek 0.50 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Mozimatiné 13.30 Dis-
ney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Legyen ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Ba-
rátok közt 21.10 CSI – Miami helyszínelõk 22.00 LOST
– Eltûntek 23.00 Alias 24.00 Reflektor 0.20
Észak-északnyugat 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00
Koffeinmentes mokka 9.15 Észbontó 10.00 Teleshop
11.05 Gattaca 13.05 Észbontó 13.55 Melrose Place
14.55 Az igazság napja 15.55 Hetedik mennyország
16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.40 Jóban-rosszban 20.15 Shark –
Törvényszéki ragadozó 21.20 Doktor House 22.20 Lip-
tai Claudia-show 23.20 A médium 0.20 Tények este
0.50 Strange Days 3.15 Aktív 3.45 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.26 Nyugatosok 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 tudo-
mány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese
19.555 Tolcsvay László-Müller Péter Sziámi: A gyere-
kek városa 20.04 Rádiószínház 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

Február 28., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.05 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00
Don Matteo 11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.25 Iskolatár-
sak 14.25 Fekete vipera 15.00 Fogadóóra 15.35 Kisvá-
ros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.35 Pudingpróba 17.45 Bûvölet 18.40
Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10
A la carte 22.00 Modern képmesék 22.10 Csütörtök
este 22.45 Kultúrház 23.20 Abszolút 23.50 Hírek 23.55
Sporthírek 0.05 Tv-taxi 0.20 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Mozimatiné 13.15 Dis-
ney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Legyen ön is milliomos! 19.55 Fókusz 20.25 Ba-
rátok közt 21.10 Szeszélyes 22.25 Családom a halálom
0.05 Házon kívül 0.40 Harcos utcák 1.45 Reflektor 2.00
Infománia 2.30 Házon kívül 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.20 Észbontó
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10.10 Teleshop 11.20 Egy páratlan páros 13.05 Észbon-
tó 13.55 Melrose Place 14.55 Az igazság napja 15.55
Hetedik mennyország 16.55 Bostoni halottkémek 18.00
Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-rosszban
20.15 Szellemekkel suttogó 21.20 A gyûjtõ 23.45 Tangó
23.50 Csillagközi romboló Nyomtalanul 0.50 Tények
este 1.20 Karácsonyi kavarodás 3.05 Drága testek 3.55
Aktív 4.25 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 ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószín-
ház 13.27 Nyugatosok 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 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 19.55
Tolcsvay László-Müller Péter Sziámi: Fülelj az égre fel!
20.04 Rádiószínház 20.23 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

Február 29., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.05 Quinn doktornõ, a varázsló 10.05 Don
Matteo 11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik
hol domborulnak... 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Feke-
te vipera 15.05 Babatévé 15.35 Kisváros 16.30 Ablak
17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35
Pudingpróba 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.20 Mo-
dern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Csináljuk a fesztivált!
22.00 Modern képmesék 22.10 Péntek este 22.45 Kul-
túrház 23.20 Múlt-kor 23.50 Hírek 24.00 Sporthírek 0.05
Tv-taxi 0.20 TS Birkózás

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Mozimatiné 12.45 Dis-
ney-rajzfilm 13.15 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Legyen ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Bará-
tok közt 21.10 Csapdában 23.20 Odaát 0.15 Reflektor
0.40 Dögölj meg, Smaci! 2.35 Itthon 2.50 Fókusz

TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Észbontó 10.00
Teleshop 11.05 Árnyékfeleség 13.05 Észbontó 13.55
Melrose Place 14.55 Az igazság napja 15.55 Hetedik
mennyország 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15
Monk – Flúgos nyomozó 21.20 Az alelnök végveszély-
ben 23.00 Memória törölve 0.40 Tények este 1.10 Drága
testek 2.00 Mrs. Columbo 2.50 Aktív 3.20 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 ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószín-
ház 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöld-
övezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.46
Nyelv-ész 19.50 Mese 19.55 Bornai Tibor: Nagypapa
születésnapjára 20.04 Rádiószínház 20.21 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

A Bogárdi TV mûsora:
Február 23., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Te-
remfoci: Extrém—Sárkeresztúr KIKE, Légió
2000-Fair Bútor—Twister, 10.00 Férfikézilabda:
Légió 2000—Lelkes Ifjak, Toledo—Gréta Bútor,
12.00 Lapszemle, 13.00 I. osztályú megyei foci
(összefoglaló), 15.00 Vendég a stúdióban: Gárdo-
nyi Berni kézmûves, 17.00 Lélekút, 19.00 Lap-
szemle, 20.00 Pingpong (45’), Nyugdíjasok far-
sangja Sárbogárdon (60’), Az Aranyponty ízei
(20’), 23.00 Lapszemle
Február 24., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00
Kistérségi ülés, 9.00 Pingpong (45’), Nyugdíjasok
farsangja Sárbogárdon (60’), Az Aranyponty ízei
(20’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Vendég a stúdió-
ban: Gárdonyi Berni kézmûves, 15.00 A
karateszakosztály (60’), Sportbál Cecén (80’),
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Zarán-
doklat Fallóskútra (60’), Bibliaóra a sárbogárdi
Golgota gyülekezetben (50’), 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna
Február 25., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziré-
na, 9.00 I. osztályú megyei foci (összefoglaló),
12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 16.00 Férfikézi-
labda: Légió 2000—Lelkes Ifjak, Toledo—Gréta
Bútor, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lé-
lekút, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Február 26., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziré-
na, 9.00 Mészöly-bál (40’), Nyugdíjasok farsang-
ja 2007 (40’), AB-CD-koncert (90’), 12.00 Heti Hír-
adó, 13.00 Sziréna, 15.00 Zarándoklat Fallóskútra
(60’), Bibliaóra a sárbogárdi Golgota gyülekezet-
ben (50’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Vendég a stúdióban: Gárdonyi Berni kézmûves,
22.00 Kistérségi ülés, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Szi-
réna
Február 27., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziré-
na, 9.00 Zarándoklat Fallóskútra (60’), Bibliaóra a
sárbogárdi Golgota gyülekezetben (50’), 12.00

Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Látogatóban Csóri
Antal galambásznál (80’), Farsang Sárhatvanban
(40’), Népdalénekesek versenye Sárszentmiklóson
(45’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lap-
szemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Teremfoci: Haladás—Vi-
dám Fiúk, DKS—Taki Team, 23.00 Lapszemle
Február 28., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Terem-
foci: Haladás—Vidám Fiúk, DKS—Taki Team, 12.00
Lapszemle, 15.00 Férfikézilabda: Toledo—Atlanta,
Gréta Bútor—Légió 2000, 17.00 Lélekút, 19.00 Lap-
szemle, 20.00 Mészöly-bál (40’), Nyugdíjasok far-
sangja 2007 (40’), AB-CD-koncert (90’), 23.00 Lap-
szemle
Február 29., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Látogató-
ban Csóri Antal galambásznál (80’), Farsang Sárhat-
vanban (40’), Népdalénekesek versenye Sárszent-
miklóson (45’), 12.00 Lapszemle, 15.00 Kistérségi
ülés, 16.00 Mészöly-bál (40’), Nyugdíjasok farsangja
2007 (40’), AB-CD-koncert (90’), 19.00 Lapszemle,
20.00 Vendég a stúdióban: Gárdonyi Berni kézmûves,
23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901.
A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalun-
kon is megtekinthetõ a www.bogarditv.blog.hu cí-
men.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a kép-
újság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vi-
déke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12.
(a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 órá-
ig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés prog-
ramcsomagban 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 Bogárdi TV mûsora Cece térségében:
Minden mûsor adott idõpontban kezdõdik, a
köztes idõben pedig képújság látható. Az adás
fogható minden programcsomagban, az O 05-ös
csatornán, a 93.25 Mhz-es frekvencián Alap, Al-
sószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres tele-
püléseken.
Február 21., csütörtök: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti
Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, (13-16
óra között mûsorfrissítés) 17.00 Lapszemle, 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 AB/CD
rockzenekar, 22.00 A karateszakosztály
Február 22., péntek: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Hír-
adó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Az
Úr rétje – A megbocsátás és a belsõ gyógyulás
17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Az Aranyponty ízei, 21.00 Kistérségi ülés Ala-
pon
Február 23., szombat: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Hír-
adó, 8.00 Lapszemle, 9.00 Lélekút Nochta Palival,
12.00 Heti Híradó, 13.00 Az Aranyponty ízei, 14.00
Kistérségi ülés Alapon, 17.00 Lapszemle, 18.00 Szi-
réna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 AB/CD rockzenekar,
22.00 A karateszakosztály

Február 24., vasárnap: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Hír-
adó, 8.00 Lapszemle, 9.00 A kétfejû fenevad – szín-
házi elõadás, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Labdarúgás
megyei I. oszt. összefoglaló, 16.00 Asztalitenisz
17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Az Úr rétje – A megbocsátás és a belsõ
gyógyulás
Február 25., hétfõ: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 A kétfejû
fenevad – színházi elõadás, 17.00 Lapszemle, 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút Nochta
Palival
Február 26., kedd: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Az Arany-
ponty ízei, 14.00 Kistérségi ülés Alapon, 17.00 Lap-
szemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 A
kétfejû fenevad – színházi elõadás
Február 27., szerda: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 AB/CD
rockzenekar, 15.00 A karateszakosztály, 17.00 Lap-
szemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lab-
darúgás megyei I. oszt. összefoglaló, 23.00 Asztali-
tenisz
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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.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598
Ft/m2, hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác
kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Üzlethelyiség eladó, vagy kiadó. 06 (30) 363
7533.
Felszolgálót felveszek a Fanni presszóba. Érdek-
lõdni a helyszínen. (756398)

Garázs kiadó Sárbogárd központjában. Érdeklõdni
18.30 után, a 06 (25) 461 642-es telefonszámon.

Fehér Ablak Kft. Mûanyag nyílászárók, redõnyök a
legolcsóbban! Ingyenes felmérés, árajánlat-készí-
tés és kiszállítás. Házak, lakások teljes nyílászá-
ró-cseréinél 30 %-os kedvezmény. Telefon: 06 (20)
939 1579, 06 (70) 453 7289. (756638)

Peugeot 205-ös olcsón eladó. Telefon: 06 (25)
460 861. (756830)

LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és kör-
nyékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant meg-
találja nálunk! Vevõinknek szolgáltatásaink ingye-
nesek. Hitelügyintézés: hitelkiváltás, jelzáloghite-
lek, kedvezõ személyi hitelek, közvetítõi jutalék nél-
kül. 06 (30) 491 5363. (756829)

Cecén összkomfortos családi ház eladó. 06 (20)
433 4326. (756550)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás és garázs el-
adó. 06 (70) 779 9322. (756548)

Sürgõsen eladó amerikai típusú családi ház. Cse-
rét beszámítok 5 millióig. Irányár: 13 és fél millió.
06 (20) 234 5832. (756545)

Idõs, beteg emberek gondozását, szakképzett
egészségügyi dolgozó 24 órában is vállalná. 06 (30)
311 3739. (756543)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny! 06 (20) 557 6509.
(756540)

Füstölt házi sonka és szalonna eladó. 06 (30) 338
1922. (756538)

Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604
2754. (756536)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel el-
adó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (756536I)

Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1660 Ft/q, cser kugli akáccal 1670 Ft/q, cser
aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 1910 Ft/q, akác tûzifa aprítva
1940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
6,5 ha szántó eladó. 06 (20) 968 7406. (756600)

Családi házat bérelnék Sárszentmiklóson. Olyan is
érdekel, amit késõbb megvásárolnék. 06 (70)
371 6546. (756529)

Eladó ’98-as GOLF III. 1,8 benzines személygépko-
csi, 87.000 km-el, kitûnõ állapotban, extrákkal.
Irányár: 980.000 Ft. 06 (20) 387 5205. (756650)

Központban családi ház eladó. 06 (30) 412 9867.
(756892)

Alsószentivánon háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. 06 (30) 303 8753. (756833)

Albérlet sürgõsen kiadó. 06 (30) 288 0007. (756859)

Ady-lakótelepen földszinti lakás kiadó. 06 (30)
647 4441, 06 (30) 355 5501. (756856)

Pusztaegresen 5,5 hektár szántóföld eladó! Érdek-
lõdni: 17 óra után a 06 (25) 247 172-es számon.
(756699)

Házi sonka, szalonna eladó. 06 (20) 414 4860.
300 négyszögöl termõ szõlõ, présházzal, felszere-
léssel ingyen használatba adó, vagy eladó. Telefon:
06 (70) 387 0004. (756768)

Wels póni csikó és kecske eladó (9 hónapos). Tele-
fon: 06 (25) 460 361, 06 (30) 911 0466. (756696)

Személyi hitel, lakáshitel, szabad felhasználású hi-
telek. Érdeklõdni: 06 (20) 379 4369. (756694)

Ülõgarnitúra, vitrines szekrénysor eladó. Érdek-
lõdni: 06 (20) 379 4369. (756694)

Jó állapotban lévõ 2 szoba konyhás ház melléképü-
lettel Sárszentmiklóson eladó. Telefon: 06 (70) 456
7367. (756691)

Sárbogárdon, Barátság utca 2/1-ben 84 m2-es la-
kás eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 351 3639.
Sárbogárdon 70 m2-es felújított, új fürdõszobás
ház eladó. Telefon: 06 (20) 333 1590. (766687)

Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(756850)

Építési-tervezési munkákat vállalok. Pápai
Istvánné 06 (30) 281 9010. (756848)

Új kínai üzlet nyílik március 3-án a Plus-szal szem-
ben. Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat.
(756863)

Akác tûzifa, 1900 Ft/mázsa. 20 mázsa felett ingye-
nes házhoz szállítás. 06 (70) 3740 769. (756862)

1 db Salgo tûzhely, új eladó. 06 (70) 200 5698.
(658061)

Sárbogárd, Köztársaság út 36/b. alatti családi ház
melléképületekkel, nagy, tárolásra vagy mûhely-
nek alkalmas különálló épülettel együtt, vagy külön
eladó. Ipari áram van. Érdeklõdni a 06 (20) 551
6686-os telefonszámon. (658060)

Sárbogárdon, József Attila utca közelében garázst
bérelnék. 06 (20) 910 6399. (756799)

Ács szakmunkást felveszek hosszú távú munkára.
06 (70) 453 7289. (756798)

Irodai munkára telefonos nõi munkatársakat kere-
sek 58 éves korig. 06 (70) 453 7289. (756798)

Legnagyobb testû robogó – mint az új – betegség
miatt eladó. 06 (70) 334 9149. (756796)

Sárbogárd-Sárszentmiklóson kétszintes, 180
m2-es családi ház eladó, vagy értékkülönbözettel
panelra cserélendõ. Irányár: 12,5 millió Ft. Érdek-
lõdni: 06 (30) 633 2297. (756794)

Eladó kitûnõ állapotban lévõ Roland EM-25H ma-
gyar stílusokkal, floppys szintetizátor. Érdeklõdni:
06 (30) 364 1786.
Árpád-lakótelepen 1,5 szobás, felújított lakás el-
adó. 06 (30) 574 8568. (756793)

Babakocsi, rózsaszín-fekete, megkímélt, biztonsá-
gi övvel, fordítható üléssel, lábzsák + esõvédõvel,
54.000 Ft helyett 39.000 Ft-ért eladó. 06 (70) 773
4903. (756788)

Sárszentmiklóson Deák Ferenc utcában összkom-
fortos ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 812 8274, 06
(30) 527 7628. (756785)

Eladó családi házat keresek Sárbogárdon, vagy két
panelt cserélnék. 06 (30) 302 0586. (756784)

Mosogatógép LG 6 személyes, 3,5 éves, új álla-
potban eladó, vagy elcserélném PIII. számítógépre.
06 (70) 213 7256. (658057)

Négyszobás családi ház Sárszentmiklóson eladó.
06 (20) 911 9575. (658063)

Spániel anyától keverék kiskutyák ajándékba elvi-
hetõk. Érdeklõdni: 06 (30) 620 8021.
Másfélszobás lakás kiadó. 06 (70) 3743 763.
(658065)

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

TÛZIFA, AKÁC ÉS TELEKHATÁROLÁSRA
alkalmas tövises gleditschia csemete

ELADÓ. 06 (30) 947 0899.

Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532. (756096)

Lekner Kegyelet Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.

ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059.

HOLLAND BÚTOR! Simontornyán,
a régi bõrgyár ebédlõjében használt bútorok
nagy választékkal kaphatók. Várjuk kedves

vásárlóinkat! Nyitva: csütörtök-szombat,
11-15 óráig. Telefon: 06 (30) 681 5220. (756849)

100 % PAMUT GÉPRONGY OLCSÓN eladó.
06 (30) 590 7540. (756779)

TELEK eladó Sárbogárd központjában.
Telefon: 06 (20) 972 9845.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

A CITY CARTEL INGATLANIRODA
helyi képviselete

és
ügyfelei részére ingatlanokat.

Teljes körû ügyintézés,
hitellebonyolítás egyénre szabott

konstrukcióval.

Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.

Telefon: 06 (30) 979 8469

HANGULATHANGULAT
Kávézó és SörözõKávézó és Sörözõ
Kávé, cappuccino,Kávé, cappuccino,
csapolt sör,csapolt sör,
italok széles választéka.italok széles választéka.
I. kategóriás játékterem,I. kategóriás játékterem,
nyerõgépek,nyerõgépek,
darts, flipper.darts, flipper.

Sárbogárd, Túry M. u. 3.Sárbogárd, Túry M. u. 3.
Nyitva: mindennap reggel 7-22-ig,Nyitva: mindennap reggel 7-22-ig,
péntek-szombat: reggel 7-23-ig.péntek-szombat: reggel 7-23-ig.
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BÚTORVÁSÁR
a Fair 2002 Kft.-nél!

Kárpitos és fenyõbútorok
5-20%-os akciója!

ÜLÕ- ÉS FEKVÕBÚTOROK, FENYÕGARDRÓBOK,
SZEKRÉNYEK, ÁGYAK STB.

Vásároljon a gyártótól termelõi áron garanciával,
házhoz szállítással.

Vállaljuk bútorának áthúzását és teljes felújítását
szállítással, díjmentes helyszíni felméréssel!

Bentex biomatracok a legjobb áron!

Továbbá szivacsos és rugós matracok készítése
standard és egyedi méretre is!

Akcióink a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig tartanak!

Fair 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93.
Nyitva tartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-12-ig. Telefon: 06 (20) 982 6630,

fax: 06 (25) 469 986, e-mail: fairkft@tolna.net

Tárgyaló- illetve számítógépszékként is
használható bõr székek korlátozott számban

kaphatók 23.900 Ft helyett 6.000 Ft/db.

ÉLÕHAL-
ÁRUSÍTÁS!

Minden héten
pénteken

SÁRSZENTMIKLÓSON, 7.30-8.00 óráig a Vasút utcai táp-
bolt elõtti parkolóban.

SÁRBOGÁRDON, 8.00-8.30 óráig a Hangulat kávézó-sörözõ
parkolójában.

TÖBÖRZSÖKÖN, 8.40-9.00 óráig az Áfész presszó udvarán.

ABÁN, 9.15-9.45 óráig a Vak Egér sörözõ elõtti parkolóban.

SÁRKERESZTÚRON, 10.00-10.15 óráig a Lóránt sörözõ elõt-
ti parkolóban.

SÁRSZENTÁGOTÁN, 10.30-10.45 óráig a posta elõtti par-
kolóban.

FELSÕKÖRTVÉLYESEN, 11.00-11.15 óráig az élelmiszer-
bolt elõtt.

ALAPON, 11.30-12.00 óráig az iparcikkbolt elõtt.

ALSÓSZENTIVÁNON, 12.15-12.30 óráig a Menyhárt ABC
elõtt.

CECÉN, 12.45-13.15 óráig a CBA bolt parkolójában.
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Nyílt tér

Gondolkodjunk!
Nem fogok mostanában kifogyni a témá-
ból, úgy látom, mindig történik olyan do-
log, ami még nem volt. Polgármesterünk a
legutóbbi testületi ülésen megfúrta Bódai
képviselõnk bérelt helyét és napirend elõtt
szólalt fel. Bár ne tette volna, mert ben-
nem különös gondolatokat ébresztett. Be-
szélt hazugságról, bulvársajtóról, csúszta-
tásról, becsületrõl, tisztességrõl, de nem
beszélt az erkölcsrõl. Szerintem az is ebbe
a fogalomkörbe tartozik.
Aztán egyszer csak beolvasott egy úgy-
mond „lakossági” levelet. Azt is elárulta,
hogy nõi írás. Már harmadszor hallgattam
húspanírozás közben a 6. napirendet, ami-
kor szöget ütött a fejemben valami. Paní-
rozás állj! Elõkaptam az újságot, és megbi-
zonyosodtam róla, hogy igazam van. Idé-
zet a levélbõl: „az itt ülõ képviselõk…”

Gondolkodjunk! Ez a megfogalmazás szá-
momra azt jelenti, hogy az illetõ ott volt az
ülésteremben. Nõ volt, hiszen a polgár-
mester azt készségesen elárulta. Mivel
nem voltunk sokan nõk, ezért én kizárásos
alapon mentem végig gondolatban a jelen-
lévõ személyeken. Bár én végig jegyzetel-
tem, ilyen förmedvényt én biztosan nem ír-
tam. Nem hiszem, hogy V. írta, neki hom-
lokegyenest más az álláspontja. Nem E.
követhette el, mert az õ idegei már elõbb
felmondták a szolgálatot, és „én ezt nem
hallgatom” lehalkított csatakiáltással kiro-
bogott az ülésterembõl. Nem hiszem, hogy
K. volt, mert õ is másként nyilatkozott. Egy
ismerõsöm mellettem ült, és nem írt. G. és
E. egyesületi tagjaink, róluk szintén nem
feltételezem. A jegyzõt, a jegyzõkönyvve-
zetõt és a másik városi lap tudósítóját nem
számítom. Ahogy így sorba vettem az em-
bereket, végül eljutottam egy személyig,
akirõl megvan a véleményem. Meg az eljá-
rásról is, ami nagyon jellemzõ a város
vezetésére. Mindenáron, mindenkin átgá-
zolva, csak azért is! Na, itt jön a képbe az
általam hiányolt erkölcsösség.
A testületi ülésen elhangzott: a polgármes-
ter, a jegyzõ és a tízek nem akarnak rosszat
a városnak. Volt, akirõl ezt el is tudtam
képzelni egészen addig, amíg állítólag alá-
írásgyûjtésbe nem kezdett valamilyen
kényszerítõ oknál fogva a rombolás mel-
lett. Azóta én ebben a városban már min-
dent el tudok képzelni, sõt, annak az ellen-
kezõjét is. Az Apostol együttes egy száma
jutott eszembe: Okosabbnak
kéne lenni, annyit mondha-
tok…

Csibegép
(Csizmadiáné Boros Edit)

Kérdezték

Gödrök a 63-ason
Többször is kritika érte már a 63-as út álla-
potát Sárkeresztúrnál, ahol folyamatban
van a szennyvízberuházás. Nemcsak a sár-
bogárdi testületi üléseken minõsítették
többen tarthatatlannak a helyzetet, hanem
a sárbogárdi lakók részérõl is érkezett
szerkesztõségünkbe panasz.
Elsõként Virág Miklóstól, Sárkeresztúr
polgármesterétõl kértem tájékoztatást az
ügyben. A község elöljárója elmondta: A
beruházás határideje 2007. november 30-a
volt, ez azonban az idõjárás és más okok
végett meghiúsult. Kedden viszont nekiáll-
tak a kivitelezõk, és csinálják az aszfaltszõ-
nyeg alapját; az utat sávosan helyre fogják
állítani. Tavasszal a teljes zárást elvégzik.
A helyreállítás, mely remélhetõleg rövide-
sen befejezõdik, benne van a kivitelezés
költségében, amit az önkormányzat fizet.
Mivel a 63-as út a Közútkezelõ Kht. kezé-

ben van, az út felbontásához a kht. hozzá-
járulása volt szükséges, a kivitelezõ velük
egyezett meg a munkálatokkal kapcsolat-
ban.
Molnár István, a Magyar Közútkezelõ
Kht. Fejér megyei képviselõje azt nyilat-
kozta, hogy a Swietelsky nevû kivitelezõ
cég február 22-ére ígérte az út helyreállítá-
sának befejezését.
Harmati Attila, a Swietelsky képviselõje
arról számolt be lapunknak, hogy ezen a
héten balesetvédelmi okok miatt félpályás
megerõsítést kap a 63-as sárkeresztúri sza-
kasza, mivel a telet nem bírta ki az ideigle-
nes burkolat. Március közepétõl azonban
teljes pályás aszfaltozásra kerül sor, melyet
már a Közútkezelõ végez el. Ez utóbbi
elõreláthatólag másfél hónapot vesz
igénybe.

Hargitai Kiss Virág

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SZÛCS JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Szentlélek
Temetkezés dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Bál a
Mészölyben

A Mészöly Géza Általános Iskola alapítvá-
nyi bált rendezett hétvégén. Ennek mûso-
rában felléptek a gyerekek farsangi színjá-
tékkal, a felsõsök táncbemutatóval szóra-
koztatták a vendégeket, valamint bemu-
tatkozott a pedagógusok énekkara.

/H/

Fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és

szerették, hogy

ifj. RENG ISTVÁN
agrármérnök

életének 56. évében
hosszú, súlyos betegségben

elhunyt.
Temetése 2008. február 23-án,

13 órakor a sárbogárdi
Huszár-temetõben lesz.

Gyászoló család

MEGHÍVÓ
Várhegyi László

természetgyógyász

elõadást tart
Egészséges életmód címmel

2008. március 6-án,
csütörtökön, 17 órától

a sárbogárdi mûvelõdési
központban.
Belépõ: 250 Ft.


