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Munkanélküliség
Elbocsátások a Videotonnál

Tovább nõ a munkanélküliség Sárbogárdon és térségében. Jelentõsen nõtt az álláske-
resõk száma, januárban ez 17,1 % volt a KSH adatai szerint. A jövõ kilátásai még
rosszabbak annak tükrében, hogy a Videotonnál az ott dolgozók közül mintegy 150
fõnek nem lesz munkája májustól a kézi szerelés Kínába történõ telepítése miatt.
— Aki akar, mehet Kínába? — kérdezik a munkások.
A dolgozók egy részének a székesfehérvári gyárban adnának munkát.

Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Kék hírek
Több rendõrségi hírrõl számolunk be, amelyek bizonyára sokak
érdeklõdését felkeltik.
Beszámolunk egy súlyos vonatbalesetrõl. Sárosdon egy idõs em-
bert gázolt halálra a vasparipa.
A sárbogárdi rendõröknek sikerült lefülelni egy teherautótolvajt.
Az illetõ sok más egyéb ügyben is sáros volt.

A 63-as úton Aba határában frontálisan ütközött két teherautó.
Egy halálos, egy súlyos sérült áldozata lett a balesetnek, és több
órás útzár után indulhatott meg újra a forgalom.
Fõügyészség elutasította Lengyel Zoltán védõjének panaszát,
amiben a képviselõt igazoltató — és állítása szerint megverõ —
rendõrök elleni nyomozás megszüntetését kifogásolja.
A Lengyel Zoltán ellen indított eljárást viszont vádemelési javas-
lattal zárták le. A Központi Nyomozó Fõügyészség hivatalos sze-
mély elleni erõszak, könnyû testi sértés és becsületsértés miatt ja-
vasol vádemelést a képviselõ ellen.
Írásunk a 5. oldalon olvasható.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Sárbogárd és a hozzá
tartozó településrészek minden lakóját

2008. március 7-én, pénteken,
18 órakor a sárbogárdi

mûvelõdési házba,
ahol bemutatjuk, és a megjelentekkel
végleges formába öntjük a városköz-
pont rehabilitációjával kapcsolatban
kidolgozott javaslatunkat, melyet a tes-
tület elé kívánunk terjeszteni.

Sárbogárdi polgárokból és
civil szervezetekbõl álló civil mûhely
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Munkanélküliség —
Elbocsátások a Videotonnál is

A Sárbogárdon és a kistérségben egyre ke-
vesebb a munkalehetõség. A 2008. januári
munkanélküliségi adatok mutatják azt a
szomorú tényt, hogy a megyében továbbra
is a sárbogárdi térségben a legrosszabb a
helyzet. Decemberben még 15,3%-os, ja-
nuárban már 16,3%-os a regisztrált mun-
kanélküliek száma. Az álláskeresõk száma
is jelentõsen nõtt, 17,1 %. A munkanélkü-
liek száma a következõ hónapokban vár-
hatóan tovább nõ. Az önkormányzati meg-
szorító intézkedések, intézményi összevo-
nások, óvodabezárások, iskolabezárások
miatt Sárbogárdon jelentõs volt a közal-
kalmazottak, köztisztviselõk körében a lét-
számleépítés. Ennek hatása már megmu-
tatkozott a januári adatokban. Vannak
azonban olyan újabb események is, ame-
lyek hatása 2008 elsõ, illetve második ne-
gyedévében lesz érzékelhetõ. Ezek közül a
legjelentõsebb, hogy a Videoton sárbogár-
di gyárában február 20-a után bejelentet-
ték, hogy április végéig 150 fõt leépítenek,
és a kézi szerelést Sárbogárdról Kínába vi-
szik. Felajánlották, hogy akik vállalják a
bejárást, azoknak Székesfehérváron ad-
nak munkát. Ettõl azért ódzkodnak a dol-
gozók, mert a munkaadó a munkásszállí-
tást járatos buszra bérlet vásárlásával olda-
ná meg. A járatos buszok menetrendje
pedig nem mindig igazodik a mûszakkez-

déshez és -végzéshez, a vidékiek pedig a
rossz közlekedés miatt sem tudják vállalni
ezt a feltételt.
A dolgozók kisebb része szerzõdéses. Ne-
kik csak április 30-áig hosszabbították meg
a szerzõdésüket. A többség viszont 12-13
éve határozatlan idejû szerzõdéssel van al-
kalmazásban, ezért ha megszüntetik a
munkaviszonyukat, végkielégítést kell ne-
kik fizetni. Ezt azonban a munkáltató sze-
retné elkerülni, inkább munkát ajánl fel a
székesfehérvári gyárban. A dolgozók azért
is vannak nehéz helyzetben, mert ha a vég-
kielégítést vállalják, akkor két évig nem
kaphatnak munkát videotonos munkahe-
lyen.
Sinkó Ottó vezérigazgató-helyettest meg-
kérdeztem az üggyel kapcsolatban, mi lesz
a dolgozókkal és mi lesz a gyár sorsa. Kér-
désemre az alábbi választ juttatta el szer-
kesztõségünkhöz:

Restrukturálás a Videoton
sárbogárdi telephelyén

A VIDEOTON a sárbogárdi telephelyén
2001-ben kezdte el ismételten a VDO be-
zárása után az elektronikai szerelõ tevé-
kenységét. A 2001-2007-es idõszakban az
említett tevékenység a szórakoztatóelekt-
ronikai ipar recessziója miatt több alka-

lommal is bizonytalan helyzetbe került, de
minden esetben projektek áttelepítésével
ill. új projektek indításával sikerült kezelni
a helyzetet, alapvetõen az eredetileg átvett
létszám megtartása, esetenként növelése
mellett.

A jelenleg a termelés jelentõs részét adó
LCD TV készülékek különbözõ moduljai-
nak gyártását jelentõ projekt esetében a
partnerünk ez év január végén bejelentet-
te, hogy a 2008. évi termékek indítását egy
kínai gyártókapacitásokkal is rendelkezõ
cég kapta. Ennek kapcsán a VIDEOTON
EAS Kft. várhatóan 2008 elsõ félévének
végéig befejezi a jelenleg gyártásban lévõ
termékek gyártását, amely a Sárbogárdon
foglalkoztatott létszám nagyobbik részét
érinti.

A megmaradó projektek mellé a kft. veze-
tõsége a Videoton üzletfejlesztéssel szoro-
san együttmûködve dolgozik lehetséges új
projektek mielõbbi indításán. Az új pro-
jektek jelenleginél alacsonyabb várható
létszámigénye illetve a meglévõ projekt ki-
futása kapcsán felszabaduló létszám részé-
re a VIDEOTON a cégcsoporton belül a
székesfehérvári tagvállalatainál ajánl
munkát a dolgozóknak.

Hargitai Lajos

Lovasbál
A sárbogárdi lovasok egyesülete szomba-
ton rendezte évzáró és évadkezdõ báli mu-
latságát a Korona étteremben.
Köszöntõt mondott Juhász János polgár-
mester, majd Gosztola Gábor tájékoztatót
adott az elmúlt év eredményeirõl. A sárbo-

gárdi lovasok szép eredményeket értek el
az elmúlt szezonban, sok díjat nyertek a
versenyeken. A legeredményesebben
Gosztola József hajtott, õ lett az idén a
megye legjobbja is.
A közös vacsora után tombolasorsoláson
lelt gazdára sok értékes tárgy, majd hajna-
lig táncolt a vendégsereg.

Hargitai Lajos
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Mitõl szociális,
mitõl „köz” a közétkeztetés?

Egy mozgásképtelen idõs nyugdíjas telefo-
non hívta szerkesztõségünket. Elmondta,
hogy szociális étkeztetésben részesül, és
sérelmezi, hogy ennek az árát most vissza-
menõleg felemelték.
Eredetileg 240 Ft-ba került neki egy ebéd,
és 200 Ft szállítási díjat fizetett alkalman-
ként. Így egy ebéd 440 Ft-ba került neki ko-
rábban. Most hoztak neki egy papírt, hogy
január 1-jétõl visszamenõleg felemelték az
ebéd árát 540 Ft-ra, melyre 30 Ft szállítási
költséget számolnak, így az 570 Ft-ba kerül
alkalmanként. Ezt azzal indokolták, hogy
havi 85.000 Ft a nyugdíjra, tehát szociális
kedvezményre már nem jogosult, így teljes
térítést kell fizetnie.
Januárban volt 20 ebédje, februárban 15,
így összesen 19.950 Ft-ot kellene fizetnie,
vagyis plusz 11.400 Ft-ot a korábbi díj fö-
lött. Mivel sok a rezsije, ezt nem tudja vál-
lalni, meg nem is tartja jogosnak, hogy egy
folyamatosan igénybe vett szolgáltatás
árát utólag megváltoztassák az igénybe
vevõ tudta és beleegyezése nélkül.
Felhívtam Szakács Benõnét, az Egyesített
Szociális Intézmények vezetõjét. Tudott a
dologról, és elmondta, hogy kimentek a
nénihez és megegyeztek vele, hogy részle-
tekben ki fogja fizetni a különbözetet. El-
mondása szerint a szociális rendelet meg-
változása miatt változott meg az ár. A néni
nyugdíja éppen beleesik abba a sávba,
hogy már nem jár neki az ebédre szociális
térítés.
Amikor „kiszervezték” az iskolai, óvodai
és a szociális konyhákat, arról volt szó,
hogy az önkormányzatnak nem fog többe

kerülni a közétkeztetés. Azt kérdezik,
hogy az igénybe vevõknek ugyanakkor mi-
ért kerül többe, és miért kerül ennyivel
többe? Miért emelte föl az önkormányzat
ilyen magasra az étkezési díjat?

Pedig lett volna összehasonlítási alapja a
testületnek, hiszen területünkön több ház-
hoz szállító ételszállító cég is mûködik. A
Bogárd és Vidéke szerkesztõség fogadóte-
rének asztalán is van egy csomó szórólap
egy ételszállító cégtõl. Kollégáim gyakran
rendelnek tõlük ebédet, és nagyon elége-
dettek a mennyiséggel és a minõséggel is.
Személyre adagolva, légmentes csomago-
lásban minden nap hozzák az ételt, csak
melegíteni kell a mikróban, és máris fo-
gyasztható. A néni panaszát hallva a pil-
lantásom a cég legfrissebb étlapjára és ár-
ajánlatára esett. Meglepve állapítottam
meg, hogy házhoz szállítással (!!!) 495
Ft-os áron kínálják a 11. heti menüt. Csak
a szemléletesség kedvéért pillantsunk rá
erre az étlapra. Kétféle menübõl lehet vá-
lasztani. Az egyikben hétfõn zöldborsóle-
ves, tavaszi rizses pulyka, kedden magya-
ros csirkecombgulyás, aranygaluska, vaní-
liasodó, szerdán brokkoli krémleves, ma-
gyaros burgonyafõzelék, szárnyaspörkölt,
csütörtökön paradicsomleves, rakott kar-
fiol, pénteken vegyes gyümölcsleves, máj-
ropogós, burgonyapüré szerepel az étla-
pon. Ebben az árban egy hangyányi szociá-
lis támogatás, egy kanálnyi „kiszervezett”,
közpénzen megépített közkonyha nincs.
Ez tiszta, piaci ár. Persze, az igazság kedvé-
ért hozzá kell tenni, hogy ez az ár egy hetek
óta tartó tavaszi akcióban érvényes. Fel-

hívtam a központjukat, ahol elmondták,
hogy ha nincs éppen akció, amibõl az év so-
rán több is van, akkor 549 Ft-ért
szállítanak bárhová ebédet, ami azért ugye
mégse 570 Ft. Hozzá kell tenni még azt is,
hogy az önkormányzat elõtt is látom
naponta az ételszállító autójukat. Ott is
rájöttek talán, hogy ez olcsóbb, mint a
kiszervezett saját konyha fõztje?

Persze, akinek szociális támogatással csök-
kentik az ebédje árát az alacsonyabb jöve-
delme miatt, nem tudja, hogy az ebédje va-
lóságos árát a képviselõ-testület 570 Ft-ra
tornázta fel, de azt sem tudja, hogy a szoci-
ális támogatással együtt mennyivel lenne
olcsóbb, ha mondjuk az említett cég piaci
árához igazítva kalkulálná a sárbogárdi
közétkeztetést elnyert vállalkozó egy ebéd
árát. És itt egy olyan óriási húsosfazékból
adagolja az ételt, ahol nagy többségében
tömegesen veszik igénybe a város által
megépített kész étkezõhelyiségekben a
közétkeztetést, és nem kell szaladgálnia
egy-egy ebéddel házról-házra, mint más-
nak a piacon. Nyilvánvaló, hogy ennek az
árnak a megállapításában a képviselõ-tes-
tületnek kellene a helyzete magaslatán
lenni, és a vállalkozó érdeke helyett a
szolgáltatást igénybe vevõ lakosság érde-
két szem elõtt tartva megszabni az árat.

Itt bizony kilóg a lóláb, és ezt a lólábat nem
képes a szociális támogatás sem eltakarni.
Úgyhogy én bizony megadtam a néninek
az ételszállító cég telefonszámát.

Hargitai Lajos

Dr. Horváth Endre telefonüzenete
Lapunk elõzõ számában hely hiánya miatt csak rövidítve tudtuk
közölni dr. Horváth Endre telefonon elmondott üzenetét a városfej-
lesztéssel kapcsolatos elképzelésekrõl. Most azt teljes terjedelmében
közöljük. (Szerkesztõ)
Sajnálom, hogy nem tudok részt venni egyik fórumon sem, tekin-
tettel arra, hogy nem tartózkodom Sárbogárdon.
Úgy érzem, hogy kötelességem megszólalni, mivel a Hõsök tere
jelenlegi kialakításában tevékenyen részt vettem. Az önkormány-
zatra háruló ehhez kapcsolódó feladatokat önkormányzati képvi-
selõként, alpolgármesterként az erre létrehozott bizottság elnö-
keként én irányítottam. Ebben a munkában az egész testület mel-
lettem állt. Mindez nem jöhetett volna létre a civilek, a Városszé-
pítõ és Hagyományõrzõ Egyesület tagjainak lelkes munkája nél-
kül. Az emlékmûegyüttes pártokon, érdekcsoportokon felüli köz-
megegyezéssel, rengeteg önkéntes munkával és közadakozásból
jött létre. Megnéztem televízión a testületi ülést, a fórumot,
meghallgattam a hozzászólásokat, olvastam a Bogárd és Vidéké-
ben megjelent híradásokat.
Ezzel kapcsolatban a következõket szeretném elmondani:
Szeretném, ha valahogy egyeztetnék az álláspontokat. A gyûlöle-
tet és az ellentétet véleményem szerint elsõsorban a téma elõadó-

jának, a testületi ülésen résztvevõ mérnökasszonynak az ag-
resszív, kijelentõ módban elhangzott elõadása váltotta ki. Lehet,
ha ez nem történik, talán egyezség születik. Az a természetes,
hogy a különbözõ álláspontot képviselõ felek egyezségre jussanak
egy ilyen fajsúlyú kérdésben.
Nem ártana, ha meghallgatná a testület a másik fél véleményét.
Az alközpontokat (Töbörzsök, Sárszentmiklós, Pusztaegres, Sár-
hatvan, Kislók, Rétszilas, Nagyhörcsök) rendbe kellene tenni, er-
re azonban még nincsenek tervek és nincsenek átgondolt elkép-
zelések sem.
A tér fölújítása (ha van rá pénz) szükséges, mert rászorul. A mû-
velõdési háznál azonban bontás helyett a felújítás javasolt. Ha er-
re az önkormányzatnak van pénze, akkor úgy, ha nincs, akkor vál-
lalkozó útján. Az óvoda lebontását nem javasolnám, részben
azért, mert múltja miatt mûemléki megõrzése szükséges, más-
részt az sok más célra is jól hasznosítható. Abba rengeteg funkciót
bele lehet tenni, akár kistérségi tevékenységet, akár közösségi fel-
adatokat. Próbáljanak ebben egyezségre jutni, és próbálják meg
(úgy, mint ahogy mi annak idején), elfelejteni a pártérdekeket, és
közös cél érdekében Sárbogárdot szebbé és jobbá tenni.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Dr. Horváth Endre
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Tabi példa
Sárbogárd városközpontjának
rehabilitációja kapcsán több
fórumra is sor került az elmúlt
idõszakban. Ezek egyikén hang-
zott el, hogy Tab milyen szépen
fejlõdik pályázatokból. Fölkeres-
tük hát a hangulatos városkát, és
annak elöljáróját, hogy meggyõ-
zõdjünk arról, valóban így van-e.

— Hány fõs település Tab?
Schmidt Jenõ polgármester: — Tab
5.000 fõs, észak-somogyi kisváros, a
Koppány Völgye Kistérség központja,
mely 24 települést és mintegy 16.000 fõt
foglal magában.
— Úgy hallottuk, hogy nagyon sok min-
dent pályázatból valósítottak, valósítanak
meg. Mi az, amire eddig már sor került?
— Nagyon-nagyon sok minden. Évente
75-85 közötti pályázatot nyújtunk be. Az
elmúlt 5-6 év során sikerült befejezni
több mint 30 lakás építését. 100 %-os lett
a csatornázottság. Szélessávú internetet
építettünk több mint 200 millióért 13 te-
lepülésen. Megmentettük a régi, 1900-as
évek elején épült, patinás épületeinket,
új homlokzatot kaptak. Minden régi em-
léket megpróbálunk megmenteni és fel-
újítani. A mûvelõdési központ belsõ fel-
újítása több mint 100 milliót emésztett
fel, hiszen amióta megépült, nem lett fel-
újítva. Sok közintézménnyel, középület-
tel álltunk így az elmúlt évek során.
— Egy uszoda is épülõben van, ami ha-
marosan átadásra kerül.
— Most már az utómunkálatai zajlanak.
Érdekessége, hogy az üzemeltetésben
geotermikus energiát fogunk használni.
Az alattunk lévõ 42 fokos meleg víz hõjét
használjuk fel a fûtésre. Terveink szerint
késõbb a többi intézményben is ezzel
váltanánk ki a gázfûtést. A beruházást a
Hídépítõ Rt. végzi. A kistérségben négy
tanuszoda épül. Az uszodában van egy
25 m-es nagy medence, egy 6x12-es tan-
medence és egy szauna. Ez egyszerre
16-20 fõ úszásoktatását hivatott biztosí-
tani, plusz az itt élõk örömére sportolási
lehetõséget.
— Honnan teremtik elõ a forrást a pályá-
zatokhoz? Hiszen a beszélgetésünket meg-
elõzõen említette, hogy forráshiányos a vá-
ros.
— A forráshiányt a saját bevételeink nö-
velésébõl (iparûzési és helyi adóbevéte-

lek) igyekszünk csökkenteni, és azt a va-
gyont, amire hosszú távon nincs szüksé-
günk, eladjuk. Az ebbõl származó össze-
get beforgatjuk a különféle pályázatok
önerejébe és a beruházásokba.
— Mekkora a forráshiány?
— A mûködtetés forráshiánya kb. 106
millió Ft. Pályázni fogunk az ÖNHIKI-s
támogatásra, amibõl tavaly 60 milliót
nyertünk, és kiegészítõ támogatásra. 3
% dologi költséget zároltunk a költség-
vetésben, amihez csak akkor lehet hoz-
zányúlni, ha az energiaköltségek „el-
szállnak”. Ez 27 milliós megtakarítás.
Ha minden sikerül, 10 millió Ft-ra tud-
juk csökkenteni a forráshiányt. A beru-
házási forráshiányra úgy számolunk,
hogy 55-60 millió Ft hitelt kell felvenni,
ha az idei pályázataink nyernek, és a sa-
ját erõt meg kell finanszírozni. A város
költségvetése 1.900.000.000 Ft, ebbõl a
mûködtetés 1.260.000.000 Ft, a többi be-
ruházás.
— Ha valaki egy önkormányzati tulajdont
akar megvásárolni, mennyire vannak be-
folyással a vásárlóra? Tudják-e irányítani,
hogy melyik telket vegye meg, és mit hozhat
létre?
— A rendezési terv keményen meghatá-
rozza, hogy milyen területeken, mit le-
het építeni, milyen építési magassággal,
milyen területi beépítettséggel.
— A sarkon, a hivatal közelében éppen
épül egy épület. Van-e beleszólásuk, hogy a
külseje a környezethez igazodjon, és ne
lógjon ki a századfordulós stílusból?
— Természetesen a fõépítész úr nagyon
jól tudja a dolgát. Az önkormányzat csak
akkor mond áment az ilyen tervekre,
amikor a fõépítészi véleményekkel meg-
egyezik a testületi vélemény.
— Hogyan zajlik Önöknél a pályázás fo-
lyamata?
— Most az elvárás az, hogy 15-20 évre
elõre lássuk, mi lesz. Egy jó városépítési
stratégiával kell rendelkezni ahhoz,
hogy az ember pályázni tudjon. Amikor
ez megvan, és a testület jóváhagyta, el-
kezdjük az egyes pontjait kidolgozni.
Hosszú hónapokig, talán évekig is eltart,
amire összeáll egy teljesen kész, kiforrt
koncepció. Ez megy be a testület elé
megtárgyalásra, majd közszemlére.
Amikor a nagy többség azt mondja rá,
hogy ez megfelelõ, akkor elindítjuk a pá-
lyázatokat, amint van pályázati kiírás.

— Ki írja meg a pályázatokat?
— Szakosodott cégek, mert nem lehet
összekeverni az oktatást, városközpon-
tot, közterületeket stb. De a legelsõ stá-
ció az, hogy alaposan végiggondoljuk,
mit csináljunk. Majd megbízást adunk
arra, hogy tervezzék meg. Ha megvan,
hogy hogyan nézzen ki, meg kell vizsgál-
ni, mekkora a költségvetése, hogyan le-
het mûködtetni, mennyi a fenntartás stb.
Ha megvan hozzá a pénzügyi fedezet,
akkor kezdünk el pályázatokat és pályá-
zatírót keresni közbeszerzés útján. Ná-
lunk minden meg van pályáztatva, bárki
indulhat. Ami nagyon sokáig tart, az az
elõkészítés.
— Említette, hogy már tavaly májusban
elkezdtek készülni a városközpont rehabi-
litációjával kapcsolatos pályázatra.
— Tavaly májusban kész volt a városköz-
ponti koncepció elsõ változata. Már ta-
valy februárban elkezdtük kidolgozni.
— Több terv is volt a testület elõtt, amibõl
válogathattak?
— Több hónapon keresztül több alter-
natíva készült, amiket a testület megis-
mert, elmondta a véleményét. Az ülések
természetesen nyilvánosak, a terveket
sokszor bemutattuk a lakosságnak a ká-
beltévén keresztül is. Akit érdekelt, az
meg tudta nézni és véleményt tudott róla
mondani. Például három este voltunk az
evangélikus egyháznál, melynek a terü-
letét is érinti ez a pályázat. Másfél hóna-
pig tartott, amíg végigbeszéltünk min-
dent pontról pontra az ott lévõ tulajdo-
nosokkal, társasházakkal, hogy minden-
ki számára megnyugtató legyen. Mert
annál rosszabb nincs, amikor megy a cir-
kusz valami körül. Inkább járjuk körbe
26-szor, hogy mindenkinek az érdeke
épüljön be.
— A tervezõ helyi?
— Nem, siófoki, egy Ybl-díjas tervezõ.
De ismeri a település életét, mert a fele-
sége innen származik, és nagyon sokat
jár ide, ismeri az embereket. Ez nem egy
zöldmezõs beruházás a város szélén. Itt
a meglévõ értékek mellett újat kell te-

Folytatás a következõ oldalon�
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Kék hírek
Vonat gázolta halálra

az idõs embert
Vonat gázolt halálra egy idõs embert a hét-
végén a Fejér megyei Sárosdon. Az eset
körülményeit a sárbogárdi rendõrkapi-
tányság közigazgatási eljárás keretében
vizsgálja.
A tragikus eset éjjel negyed tizenegykor
történt a település külterületén, a 77 éves
férfi minden valószínûség szerint öngyil-
kos lett. Az eddigi információk szerint a
férfi a féktávolságon belül ugrott egy érke-
zõ személyvonat elé, s a mozdonyvezetõ
már hiába vészfékezett, az ütközést nem
tudta elkerülni.

Lopott teherautó akadt
a járõrök hálójába

Körözték a hatóságok azt a teherautót,
amit ez elmúlt éjszaka intettek le a helyi
járõrök Sárbogárdon, a sofõrt ezért õrizet-
be vették.
A Fejér megyei város egyenruhásai vasár-
nap késõ éjszaka, negyed tizenegykor el-
lenõriztek egy teherautót és annak sofõrjét
a város belterületén. Pillanatok alatt kide-
rült, hogy a férfinál nincsenek iratok, ám
korántsem ez vele az egyetlen probléma.
Adatai egyeztetése után ugyanis az is kide-
rült, hogy a férfi el van tiltva a vezetéstõl,
ráadásul körözik az érdi rendõrök. A te-
herautó ugyancsak „sáros” volt: a jármû-
vet a fõvárosi XI. kerületi kapitányság kö-
rözte, mivel lopott volt. A 33 éves férfit
ezért a rendõrségen õrizetbe vették, vele
szemben a további eljárást az illetékes
rendõrkapitányság bûnügyi osztálya foly-
tatja le.

Lengyel Zoltán panaszát
elutasították

A Fõvárosi Fõügyészség elutasította Len-
gyel Zoltán védõjének panaszát, amiben a
képviselõt igazoltató — és állítása szerint
megverõ — rendõrök elleni nyomozás
megszüntetését kifogásolja. Ez azt jelenti,
hogy a rendõröket az ügyészség továbbra is
ártatlannak tartja. Futó Barnabás, a képvi-

selõ ügyvédje azt mondta, hogy a múlt hé-
ten kézhez kapott iratok tanulmányozása
után szinte biztos, hogy pótmagánvádat
nyújtanak be a bírósághoz.
Lengyel Zoltán jelenleg független ország-
gyûlési képviselõt 2007. július 8-án akarták
igazoltatni a rendõrök a fõvárosban az
Alagútnál. A politikusnál nem voltak ira-
tok, csak egy országgyûlési parkolási enge-
délyt mutatott fel. A járõrök beszámolója
szerint a képviselõ el akart hajtani, ezért
egyikük próbálta kihúzni a kocsijából.
Lengyel Zoltán állítólag folyamatosan
szidta a rendõröket, egyiküket az órájával
szájba is vágta. A politikus másként emlék-
szik, azt mondta, hogy a rendõrök ütötték
meg õt. Végül kölcsönösen feljelentették
egymást.
A rendõrök elleni nyomozást — a bántal-
mazás és a jogtalan fogva tartás miatt —
megszüntette a hatóság, bûncselekmény
hiányában. Lengyel Zoltán ügyvédje a
megszüntetés ellen panasszal élt, de a múlt
héten kézhez kapott iratok szerint a pa-
naszt is elutasította a Fõvárosi Fõügyész-
ség. Ez azt jelenti, hogy a rendõröket to-
vábbra is ártatlannak tartják. Lengyel Zol-
tán és ügyvédje az iratok áttanulmányozá-
sa után döntenek arról, hogy pótmagánvá-
dat nyújtsanak-e be. Feltehetõen élnek
ezzel a lehetõséggel.
A Lengyel Zoltán ellen indított eljárást vi-
szont vádemelési javaslattal zárták le. A
Központi Nyomozó Fõügyészség hivatalos
személy elleni erõszak, könnyû testi sértés
és becsületsértés miatt javasol vádemelést.

Halálos baleset történt
a 63-as fõúton

Egy ember meghalt, egy másik súlyosan
megsérült a 63-as fõút Aba és Belsõbáránd
közötti szakaszán, amikor kedd hajnalban
két kisteherautó frontálisan ütközött.
A helyszínelés és a mûszaki mentés idejére
lezárták a fõút érintett szakaszát — mond-
ta el R. Szabó Ágnes, a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság szóvivõje. A forgal-
mat az útlezárás idejére Sárkeresztúr hatá-
rában Káloz és Sárosd irányába terelték,
Székesfehérvár határában az M7-es autó-
pályánál pedig visszafordították a város, il-
letve az autópálya felé mindazokat, akik a
63-as fõútra tartottak.

/H/

remteni, és véleményem szerint csak
azok képesek rá, akik ismerik az itt élõ
emberek mentalitását, a település múlt-
ját, jelenét és jövõképét.

— Milyen területek érintettek ebben a terv-
ben?

— Öt tulajdonost érint ez az átrendezés,
a többi terület az önkormányzaté. A tu-
lajdonosokkal most volt egy nagyon ko-
moly egyeztetés, várom a választ a konk-
rét ajánlatokra. A jövõ héten lesz a kis-
vállalkozói körnek a megbeszélés, ami
közel 100 fõ, és a lakosság részérõl várok
olyan 200 fõt. Azt szeretnénk, hogy száll-
janak be ebbe a beruházásba támogató
partnerként.

— Mennyi bontás illetve felújítás várható?

— Három épület bontása várható, amik
régiek. Az építés nagyon sok. 1.650 m2
csak közterület, 10 üzlet, 10 lakás, sétá-
nyok, pihenõparkok, szökõkutak, cso-
bogók, kandeláberek. 804 millió Ft a tel-
jes költségvetés, ebbõl 500 millió a re-
mélt támogatás, a többi 300-at megpró-
báljuk úgy, hogy 180-200 millió a magán-
erõ (helyi vállalkozók, lakosság), 80 mil-
lió az önkormányzati rész, melynek 60
%-át szeretnénk uniós önerõalapból
megnyerni. A többit hitelbõl fogjuk fi-
nanszírozni, 15-20 éves lejáratra. Remé-
lem, hogy minél több helyi fog beszállni
ebbe a pályázatba. Persze, nem kizárt,
hogy más is érdeklõdik, de elsõsorban
nekik lesz egy tájékoztatás, hogy õk le-
gyenek helyzeti elõnyben.

— Mennyire kell módosítani a helyi építési
szabályzatot, vagy a közlekedést?

— Ha a rendezési tervet módosítani kel-
lene, az majd másfél évet venne igénybe.
Éppen ezért az új városközpont a helyi
építési szabályzat és rendezési terv alap-
ján lett megterveztetve. Egyetlenegy sé-
tányt fogunk kialakítani a katolikus
templom elõtt, ami elég balesetveszé-
lyes, és lehet másfelé is közlekedni.

De lesz itt még sok más beruházás is: egy
új, egymilliárd Ft-os járóbeteg-szakren-
delõ (amiben a belsõ berendezés, tech-
nika is benne van); szennyvíztelep-bõví-
tés, -felújítás, útépítés (a város M7-re va-
ló felcsatlakozása) a Nemzeti Infrast-
ruktúra Zrt. beruházásában; illetve a te-
metõvel szembeni területek rendbetéte-
le (parkoló, parkosítás). Vallom azt,
hogy ha valaki elmegy egy településre, és
bemegy a temetõbe, az elárulja, milyen
emberek élnek ott és mennyire tisztelik a
múltjukat.

Hargitai Kiss Virág
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A ruha a fõ…
A ruha a fõ, és benne a nõ címmel érdekes zenés-táncos divatbe-
mutatón vettünk részt vasárnap délután a díszteremben. A városi
könyvtár rendezésében, az AKT színészzenekar kíséretével a
DÍVAt-rend Formáció mutatott be az 1920-as évek stílusában ké-
szült ruhákat, s mindezt korabeli zenével fûszerezve.
Mi adott okot erre a bemutatóra? Az, hogy a ruhák egyik tervezõje
Kulcsár Viktória, aki évekig a sárbogárdi polgármesteri hivatalban
dolgozott közmûvelõdési szakreferensként. Máig nem felejtette el
a sárbogárdi éveket, és csoportjával készséggel vállalkozott egy
ilyen bemutatóra.
Viktóriával a bemutató után interjút is készítettünk a Bogárdi TV
számára. Megtudtuk tõle, hogy színházi jelmeztervezõként dolgo-
zik, de szabadúszó, és több színháznak, társulatnak is dolgozik.
Nevét fiatal kora ellenére mindinkább jegyzik a szakmában. A fia-
tal színészekbõl álló kis társulat szervezésében is részt vesz.

Hargitai Lajos

Alapi táncok
Az Alapi Mezõföld Néptánccsoport és a Fejér Megyei Mûvelõdé-
si Központ táncházra invitálta hétvégén mindazokat, akik érdek-
lõdnek a helyi hagyományok iránt. Erre vendégként meghívták az
1970-es években mûködõ alapi pávakör tagjait és vezetõjét,
Kemény Istvánnét.
Méhes Lajosné pol-
gármester köszöntöt-
te a vendégeket, majd
minden régi népdal-
körösnek az alapi ha-
gyományok könyvét
adta ajándékba.
Az alapi néptáncosok
mûsorral köszöntöt-
ték a vendégeket. Dé-
lután gyermekjátszó-
ház és aprók tánca
volt, este pedig a fel-
nõttek részére ren-

deztek táncházat. A táncházban a dunántúli táncrenddel ismer-
kedtek a vendégek.
A tánctanításban Kneifelné Laczkó Krisztina tánctanár és a Szed-
tevette zenekar mûködött közre Juhász Zsófia vezetésével.

Hargitai Lajos

Jóga és
egészség

A városi könyvtár vendége volt hét-
fõn este dr. Vígh Béla orvos, egyete-
mi tanár. Az idõs kora ellenére na-
gyon mozgékony, jó humorú szak-
ember évtizedek óta kutatja a jóga
egészségre gyakorolt hatását. Ta-

pasztalatait sok könyvben adta közre, melyek közül több is megta-
lálható sok sárbogárdi könyvespolcán. Ezek közül a legutóbbit:
„A jóga orvosi szemmel” gyorsan elkapkodták.
Nem könnyû tudományos eszközökkel megfejteni a jóga titkát.
Aki erre vállalkozik, csak részeredményekre számíthat. Dr. Vígh
Béla se hitte, hogy ez neki sikerülhet, azonban jelentõs eredmé-
nyeket ért el abban, hogy a jógának az egészségmegõrzésben, a
betegségek megelõzésében betöltött szerepét széles körben
megismertesse a magyar olvasóközönséggel.
Errõl most is látványosan, közérthetõen beszélt. Mondandóját sa-
ját maga által bemutatott gyakorlatokkal szemléltette.
Azt hiszem, ezzel az elõadással a jógának sok hívet szerzett.

Hargitai Lajos
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Gondolatok a sárbogárdi
„botrányról” és a demokráciáról
Elolvastam a különbözõ helyi lapok cikkeit a Sárbogárd központ-
jának átalakításával kapcsolatos helyzetrõl.
Ebben a helyzetben végérvényesen világossá vált, hogy olyan em-
berek vezetik ezt a várost, akiket soha nem érintett meg a demok-
rácia szele.
A Kishantosi Népfõiskola egyik vezetõjeként már másfél évtizede
igyekszem szolgálni a Sárbogárdi kistérség demokratikus fejlõdé-
sét. Ennek érdekében a térségbõl sokakat küldtünk már dániai ta-
nulmányútra, hogy megismerjék, hogyan mûködik a demokrácia
a mindennapokban egy olyan országban, ahol ezt már 150 éve ko-
molyan veszik, és gyakorolják, ahol minden ember egyenlõ érté-
kû. Dánia a világ egyik leggazdagabb és legfejlettebb demokráciá-
ja.
A mai Magyarországon zajló folyamatok – benne a sárbogárdi
történet is – azt igazolják, amit már régóta vallunk: nem elég egy
népnek demokratikus alkotmányt adni, mert ha nem épülnek be
az emberek gondolkozásába a demokrácia alapjai, ha nem válik
mindennapos gyakorlattá a demokratikus jogok gyakorlása –
mely nem csak a négyévenkénti választásból áll – akkor bármit is
írnak a törvények, csak egy nyomorúságos diktatúrára van
esélyünk. Ezt meg is kaptuk.
Legyõzte és megalázta tehát a sárbogárdi önkormányzat azt a né-
hány embert, akik véleményt mertek mondani a központ átalakí-
tásával kapcsolatos eljárásról. Szép munka volt … ezennel a
diktatúra leleplezõdött.
Most már a Sárbogárdon és környékén élõk dolga eldönteni, hogy
jól van-e ez így. Sárbogárd környékén élõkrõl írok, nem tévedés.
Amikor elõnyt jelent az, hogy Sárbogárd a kistérség központja,
akkor errõl nem is feledkezik meg a sárbogárdi önkormányzat.
Most azonban még a sárbogárdiak véleményét is elfojtani igyek-
szik. Az pedig, hogy a kistérségben élõket ugyanúgy érinti a kér-
dés, hiszen ügyeik intézése éppúgy Sárbogárdhoz köti õket, mint
az itt élõket, fel sem merült senkiben.
A kapkodás, a koncepciótlanság, az erõbõl való politizálás, a ha-
talmi játszmák, úgy látszik, teljesen elvakítják azokat, akik a vá-
rosban és környékén élõk KÉPVISELETÉRE esküdtek fel. Lát-
hatóan soha nem gondolkoztak el azon, hogy mit is jelent a képvi-
selet. A fizetésért a város pénztárához járulni nem felejtenek el,
de az, hogy ezért a fizetésért az itt élõ emberek valóságos képvise-
lete lenne a dolguk, még fel sem merült bennük…
A Magyar Köztársaság Alkotmánya világosan fogalmaz:
„(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a
népszuverenitást választott képviselõi útján, valamint közvetlenül gya-
korolja.”
Tehát a hatalom a népé, az itt élõ embereké, akiket a döntések kö-
vetkezményei rövid és hosszú távon érintenek. A hatalom gyakor-
lásában a képviselõ csak eszköze annak, hogy a nép saját akaratát
érvényesítse.
Az Alkotmány rendelkezése nem azt mondja, hogy akit demokra-
tikusan megválasztanak, az 4 évig azt csinál a megszerzett hata-
lommal, amit akar, még csak nem is az a dolga, hogy a „nép” he-
lyett döntsön, hanem az, hogy képviselje a „nép” akaratát. Ennek
persze alapfeltétele, hogy tudja, hogy mi a „nép” akarata.
Azt, hogy a Sárbogárdon és környékén élõk mit akarnak a város
központjával, csak egy olyan folyamatban lehet megtudni, mely-
ben idõben és pontosan értesülnek a lehetõségekrõl, van alkal-
muk kérdezni, véleményt mondani, saját elképzelésüket kimun-
kálni, konzultálni a város vezetõivel. Igen, ez egy hosszadalmas és
fáradságos munka, de hát, kedves képviselõk, Önök képviseletre
szegõdtek … és ez ezt jelenti.
Azt is érdemes az itt élõknek és képviselõiknek átgondolni, hogy
vajon fejlõdés-e a városnak és a térségnek, ha a központban lesz
egy, a település jellegébe nem illeszkedõ pláza sok száz millióért,

mely nem az itt élõk tulajdonában van, nem az itt élõknek hozza a
támogatást és a profitot, ugyanakkor a város és környéke tovább-
ra is alapvetõ gondokkal, elmaradottsággal küzd.
A város fejlesztéseirõl, befektetéseirõl a fenntartható fejlõdés
legkorszerûbb elvei szerint, a helyi emberek akarata, igényei és íz-
lése szerint, demokratikus döntési folyamatban, a helyi erõforrás-
ok mobilizálásával, a helyi kis- és középvállalkozások helyzetbe
hozásával kellene dönteni. Így a pályázati úton megszerezhetõ
összegek is az itt élõ és boldogulni akaró emberek zsebébe csorog-
hatnának, és az így létrehozott értékekre mindenki méltán lehet-
ne büszke.
Kedves sárbogárdiak és Sárbogárdi kistérségben élõk! Érdemes
lenne ezen elgondolkozni, és köszönetet mondani azoknak az
embereknek, akik erre figyelmeztettek.
18 év telt el a rendszerváltás óta. Most már Önökön múlik, hogy
lesz-e valaha is demokrácia Sárbogárdon és környékén, hogy a
fejlõdés Önöket szolgálja-e, vagy valaki egészen mást.
Kishantos, 2008. február 27.

Ács Sándorné

Kézilabda

Újabb
tornagyõzelem

A 2008. március 21-én Pécsett tartandó országos elõdöntõre ké-
szülõ Szilas KC Szentgotthárdon vett részt egy nemzetközi tor-
nán, s az egy évvel idõsebb mezõnyben magabiztos, jó játékkal lett
tornagyõztes.
A döntõben a horvát ZRK Senia csapatát gyõzték le a lányok.
Bízunk benne, hogy a jó forma tartósítható, s elsõ lépcsõben sike-
rül 21-én zsinórban harmadszor is bejutni az országos döntõbe, s
ott legalább a tavalyi eredményt — a harmadikat — elérni.

NLÁI
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Néhány gondolat március 9-e közeledtével
Még pár nap, és itt a népszavazás, amelyre,
remélem, minden állampolgár kötelessé-
gének érzi, hogy elmenjen szavazni. Tu-
dom, hogy az emberek szinte már közöm-
bösek, ha azt hallják: szavazás. Március ki-
lencedikén azonban nem pártokra, hanem
tõlük függetlenül kell szavaznia minden ál-
lampolgárnak. Most végre élhetünk a de-
mokrácia adta jogunkkal.
Szavazhatunk arról, hogy akarunk-e vizit-
díjat fizetni. Lehet, hogy van, aki azt
mondja: mi az a 300 Ft, de sajnos az ország-
ban az emberek helyzetét ismerve ilyenek
nagyon kevesen vannak. Sok ember azért
nem tud elmenni az orvoshoz, mert neki
problémát jelent a 300 Ft kifizetése.
A több biztosítós rendszert pártolók azt
mondják, hogy jó lesz, mert senki sem fog
ellátás nélkül maradni. Lehet, hogy így
lesz, de tegyük fel, hogy valaki munka köz-
ben elveszti négy ujját. A kórház felhívja a
biztosítót, aki jobb esetben azt mondja,
hogy csak két ujj visszavarrását fizetik. Ak-
kor a betegnek el kell gondolkoznia, hogy
vajon mibõl fizesse ki a másik két ujja
visszavarrását.
Van olyan ember, aki elmondhatja, hogy
még eddig nem volt beteg, de bele kell gon-

dolnia abba, hogy mi lesz, ha egyszer mégis
baj éri.
A másik a kórházi napidíj. Ez már naponta
300 Ft, attól függõen, hogy mennyi napot
tölt a beteg a kórházban. Akinek viszont a
jövedelme olyan alacsony, hogy ezt a napi-
díjat nem tudja kifizetni, és ezért nem is
megy el az orvoshoz, azzal mi lesz? Meghal
otthon, holott ha idõben orvoshoz kerül-
ne, még segíthetnének rajta? Elõfordulhat
az is, hogy valaki krónikus betegségben
szenved. Mit fog tenni az a beteg, akivel
ezért a biztosító nem köt szerzõdést?
Már most arra hivatkoznak, hogy csökkent
az orvoshoz járók száma. Azzal indokolják
ezt, hogy sokan indokolatlanul mentek ed-
dig orvoshoz. Arra nem gondolnak, hogy
ennek talán abban keresendõ az oka, hogy
nagyon sok ember él a létminimum alatt,
vagy az alacsony jövedelme miatt nem
megy orvoshoz?
A harmadik dolog a tandíj. Ma már diplo-
ma nélkül senki sem boldogul az életben.
Diplomásokra igenis szüksége van az or-
szágnak. Mi lesz azzal a gyerekkel, aki hiá-
ba tehetséges, okos, jó eszû, de a szüleinek
olyan kicsi a jövedelme, amelybõl nem tud-
ják a taníttatását finanszírozni? Az ilyen

gyerek sajnos el fog kallódni, holott lehet,
hogy diplomásként értékes tagja lehetne a
társadalomnak. A szüleit pedig a lelkiis-
meret fogja gyötörni, amiért a gyermekü-
ket nem tudják taníttatni. Holott ezért
nem õk a hibásak, hanem a társadalom.
Lesz olyan gyerek is, aki nem rendelkezik
jó képességekkel, de a szülei taníttatni tud-
ják. Itt is az anyagi helyzet, a szegények és
gazdagok közötti ellentétek fognak érvé-
nyesülni.
Tehát senki nem lehet közömbös, március
9-én igenis el kell mennie minden állam-
polgárnak szavazni, és letenni a voksát az
igenre, vagy a nemre, lelkiismerete szerint.
Lehet, hogy van olyan, aki azt mondja: õt a
fentiek közül egyik sem érinti, ezért nem
megy el szavazni. De bele kell gondolnia
abba, hogy õ is kerülhet olyan helyzetbe,
amikor érinteni fogja a vizitdíj, a kórházi
napidíj, a tandíj.

Tárnoki Erika

„Az ember élete két részbõl áll. Az elsõben
remélünk egy boldog jövõt, a másodikban
bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két
idõszak között alig marad egy percünk a
csendes, boldog életre.” (Széchenyi István)

Sudár Napkeleti Hagyományõrzõk
Megalakult a Sudár Napkeleti Hagyo-
mányõrzõ Egyesület Abán, március 1-jén,
szombaton. A huszonnyolc alapító tag kö-
zött van kézmûves, újságíró, mûvészettör-
ténész, programszervezõ, népzenész, fõ-
képp a Sárvíz kistérségbõl, de az ország
számos más pontjáról is. Az alkotóbarátok
Sudár István ménesgazda, újságíró emlé-
kének ápolását, hagyatékának megõrzé-
sét, feldolgozását, bemutatását tûzték ki
legfontosabb célként. Ezen kívül kulturális
és hagyományõrzõ rendezvényeket (vásá-
rok, bemutatók, koncertek) szeretnének
szervezni elsõsorban a Sárvíz kistérségben,
összefogni a környék alkotóit, közösségeit,
és létrehozni egy úgynevezett kézmûves-
tanyát.
A tavalyi Aba Napokon már találkozhat-
tunk az alkotóközösség tagjaival, akik a
Hagyományok Forrása elnevezést viselõ
területen rendezkedtek be a három napra
Steixner István és a Sárvíz Alkotómûhely
vezetésével. Programkínálatuk nagy tet-
szést aratott az érdeklõdõk körében, és
több helyre is meghívást kaptak. Így fogal-
mazódott meg az a szándék, hogy a közös
munkát hivatalos szövetséggé forrva foly-
tassák tovább.
Sudár István 1965. november 29-én született
Budapesten. 1989-ben magyar—történelem
szakos tanárként szerzett diplomát, majd a
Nemzeti Sport kosárlabda- és lovas szakíró-
ja lett. Kazahsztán nyugati részébõl olyan

ménest hozott Magyarországra, melyhez ha-
sonló lovakon õseink nyargaltak a magyar
pusztákon. A ménessel együtt két jurta is ér-
kezett, István ezekbõl kívánta létrehozni egy
Árpád-kori kunszállás rekonstrukcióját. Ez
az álma azonban nem valósulhatott meg,
mert 1997-ben rák kerítette hatalmába tes-
tét. 1998-ban, a kárpátaljai árvíz idején még
segélyszállítmányokat vitt újságírótársaival a
víz által lerombolt falvakba. 1999-ben azon-
ban kórházba került. Itt kezdett bele a 11.
századi történelemmel átszõtt, saját életrajzi
filmnovellájába (A Táltos hite és halálos
csalatkozása), de nem fejezte be. 2000. már-
cius 25-én távozott az élõk sorából.
Sárosdon, nagyszülei lakhelyén helyezték
örök nyugalomra.
A napkeleti ménes dr. Magyar Gábor fel-
ügyelete alá került, aki István halálos ágyá-
nál ígéretet tett arra, hogy Marci fiának 18
éves koráig megõrzi és gyarapítja lovait. Dr.
Magyar Gábor a ménest egy jurtával együtt
saját tanyájára vitte Abáról.
Az abai képviselõ-testület és az egyesület
hosszú távú célja az, hogy a ménes vissza-
kerüljön eredeti helyére, Abára, és méltó
õrzõkre találjon.

Az újonnan alakult egyesületbe várják a
csatlakozni kívánókat.

Hargitai Kiss Virág

A Flóra bababoltba megérkeztek
a tavaszi Siesta cipõk, valamint
az átmeneti kabátok, mellények!
Nagy választékban babakocsik, kiságyak,

bébi és gyermekruhák!

MINDENT EGY HELYEN, AMIRE
A BABÁNAK SZÜKSÉGE VAN!
Budapest Bank áruvásárlási gyorskölcsön.

KICSIKNEK NAGYRA SZABVA!

Keressen bennünket Sárbogárdon,
a Tompa M. u. 25. szám alatt a Gréta Bútorbolt-

tal és Szõnyegbolttal egy udvarban!

Nyitva: H-P: 8-12 óráig, 13-17 óráig,
szombat: 8-12 óráig. Tel.: 06-30-237-8428

Húsvéti AKCIÓ
a sárbogárdi szõnyegüzletben!

Szõnyegpadlók, PVC-padlók,
tapéták, szegett és futószõnyegek,

5-10-15-20 %-os
engedménnyel

kaphatók
március 6-22-ig,

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

Nyitva: H-P.: 8-12-ig,
13-17-ig, szo.: 8-12-ig.
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A kultúra ünnepe Nagylókon
Vasárnap délután került sor a magyar kul-
túra napjának megünneplésére Nagyló-
kon, a kultúrházban. Minden évben nagy
érdeklõdés övezi ezt a rendezvényt, s ez
idén sem volt másképp: megteltek a szék-
sorok és az állóhelyek. Az eseményre meg-
hívást kaptak a Sárszentmiklósi Általános
Iskola pedagógusai is, mivel szeptember-
tõl a nagylóki iskola annak tagintézménye-
ként mûködik.
A gyermekek mûsorában gyönyörködve
hamar repült az idõ. Elsõként a legaprób-
bak, az óvodások léptek színpadra az óvó
nénikkel. Majd verses összeállítást hallgat-
hattunk meg Bakonyi Árpádné tanítvá-
nyainak elõadásában. Nagy derültséget
keltett a 2. osztályosok bajor sörtánca, me-
lyet Csibrikné Dobai Orsolya tanított be.
Mezõ Helga harmadikos osztálya A kõle-
ves címû tanulságos mesét vitte színre.
Õket egy köcsögdudás legény követte. Ez-
után az ötödikesek mutattak be egy részle-
tet a Hárman a szekrény tetején címû re-
génybõl, Szántó Margit vezetésével. A
csõszválasztás címû történetet Dobai Te-
réz hatodikosai dramatizálták, míg a mik-

lósi iskolába járó hetedik osztály a Kire
ütött ez a gyerek címû produkcióval készült,
tanáruk: Gajgerné Erõs Mária. A konfe-
ranszié szerepét betöltõ Tauz Józsefné 4.
osztályától A kolozsvári bíró címû, Mátyás
királyról szóló mesét láthattuk. Végül, de
nem utolsó sorban a néptáncot tanuló diá-
kok töltötték meg a színpadot Veréb Judit
vezetésével.

Mint azt Dobai Teréztõl, a nagylóki okta-
tási—nevelési intézmény vezetõjétõl meg-
tudtam, a rendezvény belépõdíjából több
mint 50 ezer Ft gyûlt össze, melynek egy-
harmad részét az óvoda kapja meg. A
pénzt játékokra vagy kirándulásra költik.
A támogatást ezúton is köszönik minden-
kinek.

Hargitai Kiss Virág

Közmeghallgatás Nagylókon
Közmeghallgatást tartott a nagylóki képviselõ-testület február
utolsó csütörtökén a kultúrban.
Tóth József polgármester elõször a 2007. évi történésekrõl szá-
molt be, majd a 2008-as évi tervekrõl beszélt.
Tavaly 24,5 millió Ft forráshiánnyal indult a település, melyet év
végére 8,8 millió Ft-ra sikerült csökkenteni. Augusztus 1-jétõl az
általános iskola és óvoda a Sárszentmiklósi ÁMK tagintézménye-
ként mûködik. Ezek állami bevétele 34,5 millió Ft, kiadása 57 mil-
lió Ft, az önkormányzati hozzájárulás kb. 22,5 millió Ft. A konyha
bevétele 10 millió Ft körüli, a kiadás 16,4 millió Ft. Sikerült elin-
tézni, hogy két és fél év után újra alkalmazott háziorvosa van a fa-
lunak. Hétvégén és munkaszüneti napokon a sárbogárdi központi
orvosi ügyelethez lehet fordulni. Hantos, Nagylók közös védõnõi
körzete zavartalanul mûködött, a megyei Egészségügyi Biztosítá-
si Pénztár finanszírozásából, önkormányzati hozzájárulás nélkül.
A sárbogárdi rendelõintézetben lévõ ügyeleti helyiség közmûel-
látásának önállósítását Sárbogárd, Nagylók és Hantos közös pá-
lyázati forrásból, önrész hozzájárulásával oldották meg. A gyógy-
szertár új helye hosszú távon megoldódott a régi rendõrségi meg-
bízotti iroda átalakításával. A háziorvosi ellátás 4,9 millió Ft-os
bevételt könyvelhetett el, a kiadása 7,1 millió, önkormányzati
hozzájárulás 2,2 millió Ft. A központi ügyelethez 613.000 Ft-tal
kellett hozzájárulni. A lakosság vizitdíjra 520.000 Ft-ot fizetett ki.
Ezt az orvosi rendelõ eszközeinek fejlesztésére, valamint szemé-
lyi juttatásra fordították. Lakásfenntartási támogatást 17 család
kapott 1.775.000 Ft összegben. Átmeneti segély 7 esetben került
megítélésre, 48.000 Ft összegben, temetési segély 7 esetben,
105.000 Ft értékben. Karácsonyi csomagot 30 fõ idõskorú kapott
45.500 Ft értékben. Az egy köztemetés 69.900 Ft-jába került az
önkormányzatnak. 8 fõ közhasznú munkást tudtak foglalkoztatni
állami normatívából, pályázati pénzbõl valamint saját forrásból,
12 hónapon keresztül; ez 14 fõt érintett. A ravatalozó és a Kis
Endre utca felújítása, az Ady, Dózsa és József Attila utcák aszfal-
tozása, a szennyvíztisztító-telep megépítése az idei évet is érintõ
beruházások voltak. Tavaly 4,1 millió Ft önkormányzati önrészt
igényeltek, idén 3.873.000 Ft-ot. A közvilágítás korszerûsítése,

amit 2002-ben hajtottak végre, 2009-ig jelent fizetési kötelezett-
séget. Befejezõdött a szélessávú közmûhálózat kiépítése Nagy-
lók, Hantos, Sárbogárd és Mezõszilas közös pályázata révén.
Nagylók belsõ tulajdonrésze kb. 15,5 millió Ft. Ugyancsak befeje-
zõdött az önkormányzat tulajdonában lévõ kábeltévé-hálózat fel-
újítása, amely 50 csatorna sugárzásán kívül internet- és telefon-
szolgáltatásra is alkalmas. Leaszfaltoztatták a Kossuth utcát 5,8
milliós hitel igénybevételével, mely 3 év alatt egyenlõ részletek-
ben kerül törlesztésre. A Petõfi utcai családi ház turistaházzá
történõ átalakítása megtörtént, a tereprendezés, takarítás után az
átadást május végére tervezik. A beruházáshoz az önrészt az
önkormányzat, a Lovas Egylet és a Gyermekekért Alapítvány
biztosította egyenlõ arányban, amiért a két szervezetnek köszö-
netét fejezte ki Tóth József. A sportöltözõ felújítása tavaly
210.000 Ft önrészt igényelt.

A 2008-as költségvetés 133 millió Ft, amely 23,5 millió Ft forráshi-
ányt tartalmaz. A hiányt az önkormányzat ÖNHIKI-pályázatból
kívánja csökkenteni. A szociális feladatokat Hantossal és Sárbo-
gárddal intézményfenntartó társulás keretein belül oldják meg. A
polgármester felhívta a figyelmet a szociális étkezés igénybevétel-
ének lehetõségére. Ennek részleteirõl a hivatalban érdeklõdhet-
nek. Törekedni kívánnak a fejlesztések pályázati forrásból törté-
nõ megfinanszírozására. Egy nemrég benyújtott pályázat nyertes-
sége esetén például az általános iskolában korszerû informatikai
eszközök beszerzése valósulhat meg. Szeretnék folytatni a belte-
rületi utak aszfaltozását, felújítanák a mûvelõdési házat, ha lesz
megfelelõ pályázati forrás. Tóth József szorgalmazta a helyi pol-
gárõrség megalakulását, fölajánlva segítségét. Végül megköszön-
te minden vállalkozónak, civil szervezetnek, magánszemélynek a
támogatást. Kis Lászlót és segítõjét külön is kiemelte, akik gépe-
ikkel egész évben sok segítséget nyújtottak a településnek, java-
dalmazás nélkül. Mindenkit arra kért, hogy 2008-ban is segítsék
az önkormányzat munkáját, mert csak az együttmûködés,
összefogás, közös gondolkodás vezethet pozitív eredményhez.

Hargitai Kiss Virág
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II. Alba Autó U-13 teremlabdarúgó-torna
A Cece PSE–Vajtáért KE sportkörök rendezésében, március
1-jén, nyolc csapat részvételével a simontornyai sportcsarnokban
rendezték meg második alkalommal a tornát. A csapatokat két-
szer négyes csoportokba osztották. A selejtezõ mérkõzéseket a
délelõtt folyamán, majd a végleges helyezéseket délután döntöt-
ték el a csapatok, kétszer tízperces idõ keretében. A felsorakozott
csapatokat Fehér Tamás, a Vajtáért KE elnöke köszöntötte, és
röviden ismertette a szabályokat. A mérkõzéseket Piros László,
Szikszai László játékvezetõk vezették. Az enyingi csapat nem
érkezett meg, helyettük egy vegyes csapatot alkottak a szervezõk.
Eredmények: Vajta-Cece–Paks 0:6, Sárbogárd–Nagylók 0:0,
Nagylók–Paks 1:1, Vajta-Cece–Nagylók 0:3, Fehérvár FC–Alba
Regia 2:0, Ozora–Vegyes 3:1, Alba Regia–Ozora 1:4, Fehérvár
FC–Vegyes 3:0, Ozora–Fehérvár FC 1:1, Vegyes–Alba Regia 3:1.
7-8. helyért: Vajta-Cece–Alba Regia 0:4
5-6. helyért: Sárbogárd–Vegyes 1:3 3-4. helyért: Nagylók–Fehérvár FC 1:1, büntetõkkel 2:3

Döntõ: Paks–Ozora 0:2
Az okleveleket, érmeket, kupákat Fehér Tamás adta át a csapa-
toknak.
Különdíjasok:
A legjobb leányjátékos: Král Edina, Alba Regia
A legjobb kapus: Cseri Márk, Paks
A legjobb mezõnyjátékos: Radács Milán, Fehérvár FC
Gólkirály: Sárközi Lajos, Ozora.
A torna támogatói: Alba Autó Kft. (Simontornya), Cece PSE,
Vajtáért KE, Csonka Csaba (Vajta), Körmendi József (Cece
PSE).
Fehér Tamás megköszönte a csapatoknak, hogy elfogadták a
meghívást, és a támogatóknak a segítséget. Találkozunk jövõre!

G. F.

„NE HAGYD MAGAD” fogyatékosságügyi országos diszkriminációs
jelzõrendszer a diszkrimináció érintettjeinek, hozzátartozóiknak és a

velük foglalkozó érdekvédelmi szervezetek részére.

Telefonos ügyfélszolgálat: az ország egész területérõl helyi díjsza-
bással hívható kék számon — 06-40-200-320.
Dr. Halmos Szilvia hétfõnként 11-tõl 17 óráig és szerdánként 10-tõl
16 óráig elérhetõ:
e-mailen: nehagydmagad@kezenfogva.hu; postai úton: Kézenfogva
Alapítvány, 1461 Budapest, Pf. 234., jelige: „Ne hagyd magad!”; honla-
punkról (www.kezenfogva.hu/nehagydmagad) közvetlenül is küldhet
nekünk üzenetet az ott található, könnyen kezelhetõ on-line formanyom-
tatvány kitöltésével.
Kiknek a jelzését várjuk?
– értelmi fogyatékos, halmozottan sérült, autista személyekét;
– számukra szociális szolgáltatást nyújtó, érdekeiket védõ szervezetek
jelzését;
– családtagjaik, hozzátartozóik jelzését (maguk a hozzátartozók is lehet-
nek áldozatai a diszkriminációnak!).
Milyen területekrõl várunk jelzést?
Foglalkoztatás, oktatás, képzés, szociális ellátás és egészségügy, lakha-
tás, üzletek, bankok, biztosítók, vendéglõk, szórakozóhelyek, kulturális
intézmények és egyéb szolgáltatók, közigazgatás, rendvédelem.
Milyen esetekben?
Ha az érintettet hátrányos megkülönböztetés érte, vagy úgy érzi, nincse-
nek meg az egyenlõ esélyei másokhoz képest az élet valamely területén.
A diszkrimináció sokféleképpen megnyilvánulhat:
* Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: melynek során az elkövetõ az
érintettjét vagy hozzátartozóját másokhoz képest rosszabb bánásmód-
ban részesít.

* Közvetett hátrányos megkülönböztetés: melynek során az elkövetõ
több személlyel szemben azonos magatartást tanúsít – de ez csak látszó-
lagos, mivel a fogyatékos személyekre vagy hozzátartozójukra nézve va-
lójában sokkal hátrányosabb, mint a többiekre.

* Zaklatás: melynek során a fogyatékosság miatt sérül a fogyatékos sze-
mélynek vagy a hozzátartozójának becsülete, emberi méltósága. Ide tar-
tozhat a gúny, a kirekesztés, a szexuális molesztálás, a megalázás stb.

* Jogellenes elkülönítés: melynek során az elkövetõ a fogyatékos sze-
mélyt vagy hozzátartozóját e tulajdonsága miatt másoktól elkülöníti.

* Megtorlás: melynek során az elkövetõ bosszút áll azzal a személlyel
szemben, aki az elkövetõ korábbi diszkriminatív magatartása ellen fellé-
pett.

Fontos:

A jogi segítségnyújtás ingyenes!

A programban való részvétel csak szabad döntésen, önkéntes beleegye-
zésen alapulhat.

Az adatszolgáltatás is önkéntes, azonban elképzelhetõ, hogy a megfelelõ
adatok ismeretének híján nem tudunk hatékony segítséget nyújtani.

A bejelentõk személyes adatait jogszerûen, védetten kezeljük.

Mit kérünk?

Kérjük, hogy minden esetben támogassák az érintettek döntéshozatalát!
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2008. március 14-én (pénteken), 9 órakor
ülést tart. Az ülés helye: polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:

1. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetérõl, a közbizton-
ság érdekében tett intézkedésekrõl.
2. Sportegyesületek beszámolója mûködésükrõl, személyi és tárgyi fel-
tételeikrõl.
(Sárbogárdi SC, Sárszentmiklósi SE, Sárréti Íjász Club, Sárbogárd, Asz-
talitenisz Klub, Sárbogárdi Kosárlabda Club, Black Time Kulturális és
Sportegyesület)
3. A városban élõ fiatalok körében terjedõ kábítószer-fogyasztás hely-
zete, a megelõzés helyi lehetõségeinek vizsgálata. Esetleges akcióterv
elfogadása.
4. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás igénylése.
5. Az önkormányzat 2007. évi pótköltségvetésérõl szóló 31/2007. (IX.
25.) Ktr. számú rendelet módosítása.
6. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló 5/2008. (II. 15.)
Ktr. számú rendelet módosítása.
7. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
8. Az önkormányzat 2004-2006. évi gazdálkodásának ellenõrzésérõl
szóló ÁSZ-jelentés.
9. Együttmûködési keretmegállapodás módosítása.
10. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének elkészítése.
11. Döntés a 2008. évi víziközmû bérleti díj terhére megvalósuló felújí-
tásról.
12. A térségi hulladéklerakó hulladék-befogadásának módosítása.
13. A Pusztaegresi Klub mûködésének szüneteltetésérõl véleményké-
rés.
14. Pályázat benyújtása a KDOP-2007-5.2.1. pályázati felhívásra.
15. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az általános tarta-
lék alakulásáról.
16. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
17. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedé-
sekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
18. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Az „Év Polgárõre” kitüntetés 2008. évi adományozása.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
3. Fellebbezések elbírálása.
4. Bejelentések

Juhász János polgármester

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormány-
zatának képviselõ-testülete a 313/2007. (XI. 9.) Kth. sz. határozatában
Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) Ktr.
számú rendelet (továbbiakban HÉSZ) módosítását határozta el.
A rendeletmódosítás tárgya az építési feltételek kedvezõbb biztosítása
és a vízelöntéssel veszélyeztetett ingatlanok helyrajzi számainak feltün-
tetése.
Az Étv. 9.§ (6) bekezdése alapján a Helyi Építési Szabályzat módosítá-
sának rendelettervezetét a közigazgatási szervek véleményével, az el
nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával, valamint a véle-
ményeltérõ egyeztetõ tárgyalás jegyzõkönyvével egyetemben 2008.
március 3-ától egy hónapra közzétesszük a polgármesteri hivatal (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) okmányiroda elõtti elõterében (a porta elõtt).
A kifüggesztett dokumentáció megtekinthetõ a hivatali órák alatt. A do-
kumentációval kapcsolatos írásos észrevételeiket a polgármesteri hi-
vatal mûszaki osztályán adhatják le.

Juhász János polgármester
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Nemet mondtak az egyesülésre a focisták
Szakács István, a Sárbogárdi Labdarúgó
Sportegyesület elnöke tájékoztatójában el-
mondta, hogy id. Nagy László, a Sár-
szentmiklósi SE elnöke tárgyalást kez-
deményezett az egyesülésrõl. A tárgya-
lások a sárszentmiklósiak egyoldalú felté-
telei miatt megszakadtak. Az egyesülés
ugyanis csak úgy képzelhetõ el, hogy az ne
egyoldalúan az egyik, vagy a másik csapat
számára legyen elõnyös.

Szakács István: — A legelsõ lépés az lehet-
ne, hogy a játékosok cseréjében alakuljon
ki szoros kapcsolat a két egyesület között.
Pénz nélkül bocsássa rendelkezésre mind-
két egyesület a játékosokat a másik számá-
ra. Az nem járható út, hogy kimazsolázzák
Sárbogárdot, és csak Sárszentmiklós jusson
elõnyhöz. Ha õnáluk van olyan játékos, aki
oda nem fér be, de befér hozzánk, ne kérje-
nek pénzt, hanem bocsássák a sárbogárdi-
ak rendelkezésére. Ez az út járható lehet-
ne, mert kialakulhat egy kölcsönös bizal-
mon alapuló együttmûködés. Az a baj,
hogy ebbe kívülrõl akarnak most beleszól-
ni. Nem az önkormányzatot hibáztatom,
hanem konkrétan Nedoba Károlyt. Õ akar
egyesíteni bennünket, a maga politikai já-
téka érdekében. Nekünk, az egyesületek-

nek el kell határolnunk magunkat minden-
féle politikától. Ez benne van a szabályzat-
ban. Nagyon sajnálom, hogy a sportegyesü-
leteket bele akarják keverni a helyi politi-
kai játékokba, és így akarnak összeugrasz-
tani bennünket. Nedoba Károly hívta össze
az egyesülési megbeszélést a polgármesteri
hivatalba. Ott Sinka Attila megtámadott
engem, mert szóvá tettem, hogy vezetõségi
tagként nem jár ki, ezért nem is ismerik a
pályán. Az nem mûködik, hogy kijön egy-
szer, a bajnokság kezdete elõtt, és utána
nem látjuk többet. Pedig megígérte, hogy
vesz felszerelést az egyesületnek, hogy át-
vesz egy utánpótláscsapatot, mert lenne
kedve csinálni a gyerekekkel a focit. Még
örültünk is neki, hogy végre van ilyen lel-
kes, segítõkész ember. Azóta nem láttuk,
mégis õ volt vérig sértve, hogy én ezt meg
mertem mondani neki.
Szakács István ezután javaslatot tett két
vezetõségi tag, Sinka Attila és Lajtos János
visszahívására azzal az indokkal, hogy nem
vesznek részt az egyesület munkájában.
Tóth Zoltán javasolta, hogy elõször beszél-
jenek a két személlyel, és keressenek két
másik jelöltet, mert a visszahívás így szabá-
lyos. Elmondta: örül annak, hogy hat játé-

kos visszajött, és 20-22 játékos volt az ala-
pozáson. Bízik abban, hogy kellemes meg-
lepetés lesz a tavaszi bajnokságban a bo-
gárdi csapat, és ott lesz majd a középme-
zõnyben. Nagyon sokat dolgoztak a játéko-
sok azért, hogy jól felkészüljenek a bajnok-
ságra.
Pajor László elmondta, hogy az U13 után-
pótlásnál a fõ cél az, hogy a játékosok meg-
tanuljanak focizni. A téli szezonban folya-
matosan teremben készültek. A jövõ héttõl
kedd, csütörtök, szombati napokon lesznek
az edzések. A 11 éveseknél 16-17 gyerek jár
rendszeresen edzésre. Itt az is ritka, hogy
esetleg 1-2 hiányzik. Szinte mind ott van-
nak az edzéseken és a mérkõzéseken. Ta-
vasszal három torna lesz a 7-9-11-es kor-
osztályban, és szeretnék, ha mindhárom
tornát Sárbogárdon rendeznék. Ez jelentõs
bevételt hozna a klubnak.
A közgyûlés résztvevõi ellenszavazat nél-
kül megszavazták, hogy ezekkel a feltéte-
lekkel a sárbogárdi egyesület nem hajlandó
egyesülni Sárszentmiklóssal.
A gyûlés után közös vacsorán beszélgettek
a sporttársak. A kitûnõ pörköltet Németh
Ferenc készítette.

Hargitai Lajos

Társadalmi
munka

Kilátogattunk a Sárbogárdi Labdarúgó
Sport Club vezetõsége által szervezett tár-
sadalmi munkára, mely a labdarúgó-sport-
pálya állagmegóvását hivatott szolgálni.
Kár, hogy egyes emberek igyekezetét „is-
meretlen személyek” semmibe veszik; tör-
nek, zúznak, lopnak. Hiába próbál meg a
kis közösség minden tõle telhetõt megten-
ni az állagmegóvás érdekében, ha nem kap
segítséget. Ugyanis a pálya az önkormány-
zat tulajdonában van. Többet érdemelné-
nek a szabadidejüket, pénzüket felajánló
emberek. Kár, hogy a rossz idõ is közbe-
szólt.

G. F.

II. Suzuki Barta nõi
amatõr

kézilabda-bajnokság

Tavaszi fordulók:
VI. forduló, 2008. 03. 07.

18.00 Qualitybuild–Légió 2000
19.00 Gázmodul–ÖTYE
20.00 Suzuki Barta–Bajos Csajok

VII. forduló: 2008. 03. 14.

18.00 Bajos Csajok–Légió 2000
19.00 Gázmodul–Qualitybuild
20.00 Suzuki Barta–ÖTYE

VIII. forduló: 2008. 03. 21.

18.00 Gázmodul–Légió 2000
19.00 Qualitybuild–Suzuki Barta
20.00 ÖTYE–Bajos Csajok

IX. forduló: 2008. 03. 28.

18.00 Bajos Csajok–Qualitybuild
19.00 Légió 2000–ÖTYE
20.00 Suzuki Barta–Gázmodul

X. forduló: 2008. 04. 04.

18.00 Gázmodul–Bajos Csajok
19.00 Légió 2000–Suzuki Barta
20.00 Qualitybuild–ÖTYE

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Suzuki Barta

nõi amatõr kézilabda-bajnokság
csapatait, hogy a bajnokság

március 7-én,
18.00 órakor folytatódik.

Szervezõk

Nagymama
szakácskönyve

A Szent István
Általános

Iskola története 1926-2005
Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;
Almádi Sándor:
Labdarúgó

kisokos(kodó)
Szõnyegi Hajnalka szerkesztésében:

Sárbogárdi Iparos
Olvasókör jegyzõkönyve

Hargitai Lajos szerkesztésében:

Sárbogárd 1956
Leszkovszki Albin:

Kompországi szerelmek
Hargitai Ildikó:

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

Mezõföld rejtett kincsei
Bogárd és Vidéke

Lapkiadó és Nyomda,
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.
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I. Suzuki Barta férfi amatõr
kézilabda-bajnokság

2008. február 29-én este eldõlt a bajnok-
ság. A sok nézõ elõtt lejátszott mérkõzése-
ken izgalmasan alakultak az eredmények.

Lelkes Ifjak–Toledo
19:14 (10:5)

Vezették: Nikolényi Ágnes, Rehák Sán-
dor. Lelkes Ifjak: Pluhár, Bölcskei, Dió-
szegi, Vorsléger, Vámosi G., Vámosi D.
Csere: Fekete, Szilveszter, Dombi, Farkas,
Nagy, Kaufmann, Horváth. Toledo: Bara-
bás, Szakács, Dizseri, Fésû, Horváth,
Steinbach. Csere: Puchinger, Nagy, Né-
meth, Kiss, Csuti, Horváth, Meilinger. A
mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásá-
ban tekinthették meg. Kiállítás: 0, illetve 2
perc. Hétméteres: 4/4, illetve 1/0. Góldobók:
Vámosi D. 0/3, Vorsléger 8/1, Szilveszter 2,
Farkas 1, Kaufmann 1, Bölcskei 1, Diószegi
2, illetve Horváth 1, Nagy 1, Németh 1, Csuti
3, Dizseri 5, Steinbach 3.

Atlanta–Gréta Bútor
15:15 (5:6)

Vezették: Nikolényi Ágnes, Rehák Sán-
dor. Atlanta: Biber L., Biber Z., Bodoki
Gy., Horváth, Takács, Molnár. Csere: La-
katos, Vámosi, Bodoki A., Halasi. Gréta
Bútor: Borostyán, Szabó, Hegedûs,
Pluhár, ifj. Bodoki Gy., Fésû. Csere:
Németh A., Szabó II., Bodoki P., Barabás
R., Orbán. A mérkõzést felvételrõl a
Bogárdi Tv adásában tekinthetik meg.
Kiállítás: 2 perc, illetve 6 perc. Hétméteres:
2/2, illetve 0. Góldobók: Takács 5/2, Bodoki
Gy. 1, Molnár 4, Biber Z. 2, Horváth 1, illetve
ifj. Bodoki Gy. 4, Fésû 3, Ihász 1, Sebestyén
1, Hegedûs 2, Szabó I. 4.

Huricans–Légió 2000
18:15 (9:7)

Vezették: Nikolényi Ágnes, Rehák Sán-
dor. Huricans: Pusztai, Bóvári, Máté, Pa-
lotás, Botka, Gilicze. Csere: Mészáros,
Szilágyi A., Papp, Szilágyi B. Légió: Németh
T., Fenyvesi, Kristóf, Hegedûs, Suplicz,
Németh L. Csere: Liszi, Németh A., Csányi,

Vizi. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
adásában tekinthetik meg. Kiállítás: 0, illet-
ve 2 perc. Hétméteres: 0, illetve 0. Góldobók:
Gilicze 1, Papp 1, Botka 4, Máté 1, Bóvári
11, illetve Németh L. 1, Kristóf 6, Suplicz 3,
Fenyvesi 2, Hegedûs 2, Németh A. 1.

Végeredmény:
1. Atlanta 4 1 - 121:67 9
2. Gréta Bútor 4 1 - 110:63 9
3. Lelkes Ifjak 3 - 2 84:106 6
4. Huricans 2 - 3 75:99 4
5. Légió 2000 1 - 4 80:84 2
6. Toledo - - 5 57:108 0
Az eredményhirdetés elõtt Gróf Ferenc
megköszönte a szurkolóknak a biztatást, a
játékvezetõknek, a segítõknek a tevékeny-
ségét, a csapatok játékosainak a sportszerû
játékot. Reményét fejezte ki, hogy az elsõ
fejezet után következõ fejezetek következ-
nek e nagy népszerûségnek örvendõ játék-

ban. A csapatok és különdíjasok részére az
oklevelet, érmeket, kupákat Barta György
megbízásából Kakas Krisztina és Horváth
Tamás nagy ováció és taps kíséretében ad-
ták át. A vándorserleget az Atlanta csapa-
ta õrzi. A bajnokság legjobb kapusa címet
Borostyán János (Gréta Bútor) kapta. A
bajnokság legjobb mezõnyjátékosa címet
Vámosi Dávid (Lelkes Ifjak) kapta. A
bajnokság gólkirálya címet Takács Lajos
(Atlanta, 51 gól) érdemelte ki.
A bajnokság lebonyolításában résztvevõk
ajándéktárgy-jutalomban részesültek. Já-
tékvezetõk: Sárköziné Kovács Katalin,
Rehák Sándor, Háriné Németh Ilona, Fe-
kete László. Titkár, idõmérõ, jegyzõ-
könyvvezetõk: Téglás Anita, Lukácsné
Marika. Jegyszedõ, takarítónõ: Szöllõsi
Istvánné. A Bogárdi TV operatõre: Varga
Zsolt.
Gróf Ferenc még egyszer megköszönte
mindenkinek a pozitív hozzáállását a baj-
nokság lebonyolításában. A csapatoktól
úgy búcsúzott, hogy õsszel újra találkoz-
nak; reményét fejezte ki, hogy a nõi baj-
nokság folytatásán minél többen jelennek
meg szurkolni.

G. F.

Szép volt,
fiúk!

Már általános iskolás korotokban is öröm
volt nézni, ahogyan kézilabdáztok. Sárközi
Kati néni irányításával nagyszerû csapattá
értetek, megszerettétek ezt az embert pró-
báló labdajátékot. Mert tudjuk: nem elég a
labdaérzék, fizikai erõ, gyorsaság, ügyes-
ség, ez a sportág ennél többet kíván.
Összefogásotok már a bajnokság elején
megmutatkozott, amikor Sinka Attila tá-
mogatásával Gréta Bútor néven újra csa-
pattá rendezõdtetek, és a férjem tanácsait,
utasításait követve edzettetek a sikerért.
Tettétek ezt együtt a másik öt indulóval
(Lelkes Ifjak, Atlanta, Huricans, Légió
2000, Toledo), akik a mérkõzések során
szintén bizonyították lelkesedésüket, ki-
tartásukat. Jó volt látni a hétrõl hétre fejlõ-
dõ, egyre küzdelmesebb, színesebb mér-
kõzéseket.
A lelkes közönség, a szurkolótábor (az
óvodástól a nagypapáig) kitett magáért.
Kis csarnokunk padjain, zsámolyain, s még
a bordásfalakon lógva is értetek izgultunk.
Leginkább az tetszett, hogy mennyire ko-
molyan veszitek a küzdelmet. Borostyán,
Pluhár, Hegedûs anyuval egymást túllici-
tálva dicsértünk benneteket. A bámulatos
kapusteljesítményt, az ügyes bejátszáso-
kat, átlövéseket, a fegyelmezett, reklamá-
lás nélküli, egymásra figyelõ és egymást se-
gítõ játékot.
Tudtam, hogy a döntõben szívem másik
csücske, az „alapi fiúk” csapata, az Atlanta
elleni meccsen dõl el a helyezésetek. Érez-
tem, hogy fénykorukban volt edzõjük, Sár-
közi László tanár úr szívét is újra megdo-
bogtatják ezek a „negyvenötös”, húzódás,
kopás miatt beinjekciózott combú, befásli-
zott, szorítós térdû, bokájú kézilabdások,
akikben mit sem halványult el a sport sze-
retete.
Egy kérdésem maradt csak: Melyik csapat-
nak szurkoljak? Amelyikben a férjem de-
rékig befáslizva, vagy ahol a két nagyfiam
küzd? Döntöttem. 2-1 a fiúk javára, tehát
hajrá Gréta Bútor! A döntõ meccshez nem
fûzök kommentárt. Aki ott volt, vagy a te-
levízióban megnézte, láthatta az embert
próbáló küzdelmet, ami nem csak fizikai
értelemben vett „ütközet” volt. A végered-
mény döntetlen lett, de a bajnokság ván-
dorserlegét jobb gólaránnyal az Atlanta
csapata vehette át. Apja pedig megláthatta
fia szemében azt a bizonyos könnycseppet.
Szép volt fiúk! Szeretünk titeket!
A szurkoló feleségek és édesanyák nevé-
ben:

Bodoki Györgyné
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság

A XIX. forduló eredményei:

Sárbogarak–Bad Boys 2:3 (1:2)
Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Dizseri P.,
Czipp, Németh, Steinbach, Dizseri B. Cse-
re: Kónya. Bad Boys: Porkoláb, ifj. Soós,
Hajba, Horváth F., Kuti. Csere: Horváth I.
Mikuli. Közepes iramú mérkõzésen a Sár-
bogarak szereztek vezetést. A több helyze-
tet kidolgozó Bad Boys a 10., illetve a 18.
percben lõtt gólokkal átvette a vezetést. A
második félidõben tovább növelte az
elõnyt Kuti góljával. A 35. percben Ste-
inbach szépített. Megérdemelten nyert a
Bad Boys. Góllövõk: Czipp, Steinbach, illet-
ve Kuti 2, ifj. Soós.

Taki Team–Sárkeresztúr KIKE
1:5 (0:1)

Vezette: Szakács I. Taki Team: Lajtos, La-
katos, Bodó, Rohonczi G., Vörös Z.
KIKE: Visi, Vörös L., Hajdinger J., Sza-
uervein, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Kiss,
Madár. Jobban és pontosabban adogatott
a Kike. A kérdés az volt, hogy mikor törik
meg a Taki Team ellenállása. Mindössze
öt percig kellett erre várni, amikor is
Hajdinger J. a bal felsõ sarokba rúgta a lab-
dát. Nyomasztóvá vált a Kike fölénye, de a
góllövés nem ment. Az elsõ Taki Team-lö-
vés Visi kapujára a 19. percben ment. A 22.
percben Hajdinger J. és Rohonczi G.
összerúgott úgy, hogy a labda közöttük
volt. Az eset után Rohonczi G. a földön
maradt, mint megtudtuk, szilánkos boka-
törést és szalagszakadást szenvedett. Ez-
úton is mielõbbi gyógyulást kívánunk, Ga-
bi! A 3 fõre olvadt Taki Team ellenállása a
30. percben megtört, sorra rúgta a gólokat
a Kike. Góllövõk: Vörös Z., illetve Hajdin-
ger J. 2, Sütõ, Hajdinger Z., Szauervein.

Cece Öregfiúk–Haladás
1:0 (0:0)

Vezette: Tóth I. Cece: Fülöp, Démuth,
Klazer, Kiss J., dr. Erdélyi. Csere: Dani-
csek, Farkas, Kokics. Haladás: Géczi,
Szántó Zs., Szalai, Balogh, Szántó K. Cse-
re: Kis Szabó, Krajczár, Varga. Nagyon sok
hibával tarkított mérkõzésen az esélytele-
nebb csapat dr. Erdélyi jól eltalált lövésé-
vel megszerezte a három pontot. Sárga lap:
Szalai. Góllövõ: dr. Erdélyi.

Toledo 2005–BB-Truck SE
4:3 (2:1)

Vezette: Szakács I. Toledo: Horváth I., ifj.
Bodoki Gy., Csuti, Kiss A., Dombi. Csere:
Barabás, Horváth Zs., Kiss L., Csuti J.
BB-Truck: Meilinger, Balázs, Dobrovócz-
ki, Zobák, Zádori. Jó iramú, kemény
összecsapásokkal tarkított mérkõzés volt.
1. perc: Csuti T. váratlanul lövésre szánta
el magát, a labda a kapuban kötött ki. Hol
az egyik, hol a másik kapu forgott veszély-

ben. 10. perc: összehozták a második gólt a
BB-Truck játékosai. Az ide-oda pattogó
labdát Dombi gurította a kapuba. 13. perc:
Zobák lövését Horváth szögletre ütötte. A
bedobott labdába Bodoki kézzel ért, bün-
tetõ, melyet Zobák biztosan értékesített.
21. perc: szöglet, most Dombi ütött a lab-
dába, újabb büntetõ, Zobák magabiztosan
lõtte kapuba a labdát, egyenlõ az állás. 25.
perc: Meilinger kidobott labdáját Varga
fejjel megcsúsztatta, mely Horváth lábai
között jutott a kapuba. 31. perc: Bodoki el-
gurította a labdát a rossz ütemben kifutó
Meilinger mellett. 32. perc: ugyanez a jele-
net játszódott le a másik kapunál, de Varga
kihagyta a helyzetet. 37. perc: nem figyel-
tek Barabásra, aki megszerezte a vezetést,
így a három pont a Toledoé. Sárga lap: Bo-
doki illetve Balázs. Piros lap: Dobrovóczki,
illetve Dombi. Góllövõk: Csuti T., Dombi,
Bodoki, Barabás, illetve Zobák 2, Varga.

Extrém–Krencz Nagyker
5:6 (1:4)

Vezette: Tóth I. Extrém: Vörös, Oszvald,
Hajnal, Horváth D., Vámosi. Csere:
Dévényi, Horváth T., Juhász, Pálinkás.
Krencz: Király, Ragyamóczki, Szecsõdi,
Kõvágó, Somogyi. Csere: Csendes. Táma-
dólag lépett fel az Extrém. 2. perc:
Szecsõdi öngólt lõtt. 4. perc: Vámosi a ka-
pufát találta telibe a labdával. 5. perc:
Ragyamóczki tört elõre a jobb oldalon, vá-
ratlanul lövésre szánta el magát, az erõs lö-
vést Vörös nem tudta hárítani, egyenlõ az
állás. 6. perc: Horváth szögletét Oszvald
lövi, a labda a kapu mellé megy. 8. perc:
Kõvágó három Extrém-játékos között sze-
rezte csapata vezetõ gólját. 10. perc: Vá-
mosi lövését védte Király. Ettõl kezdve
szétesett az Extrém játéka. 12. perc: Csen-
des okosan emelte át a labdát a kifutó Vö-
rös felett, amely a kapuban kötött ki. Jó
helyzetfelismerés. 14. perc: Somogyi is be-
köszönt Vörös kapujába. 16. perc: Sze-
csõdi ereszt meg nagy lövést, Vörös a he-
lyén volt. Nagyot változott a játék képe a
szünet után. 21. perc: Hajnal szépített. 24.
perc: a kitámadó Krencz játékosai nem ér-
tek vissza, Vámosi góljával szorossá vált az
eredmény. 28. perc: Kõvágó növelte az
elõnyt. 30. perc: Somogyi faképnél hagyta
a védõket, Vörös mellett újabb gólt szerez.

Nagyon megnyugodtak a Krencz játékosai
a biztos vezetés tudatában. De nem úgy a
késõn hajrázó Extrém. A 37. percben Pá-
linkás két góljával újra szoros az ered-
mény. 38. perc: Dévényi lövése után a lab-
da a kapufa belsõ élérõl kifelé vágódott. A
szerencse nem pártolt el a Krencz-csa-
pattól. Begyûjtötték a három pontot, izgal-
massá téve a bajnokság sorsát. Góllövõk:
Szecsõdi (öngól), Hajnal, Vámosi, Pálinkás
2, illetve Ragyamóczki, Kõvágó 2, Csendes,
Somogyi 2.

Arsenal–Flamengó 2:2 (1:0)
Vezette: Szakács I. Arsenal: Kiss A., Ér-
sek, Veres G., Lukács, Veres P. Csere: Kiss
R. Flamengó: Lekner, Tóth, Banda, Ver-
bóczki, Lakatos. Csere: Németh. Piros lap:
Érsek, illetve Banda 2x2 perc. Góllövõk:
Lukács, Érsek, illetve Verbóczki, Lakatos. A
mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásá-
ban tekinthetik meg.

Reál Margit–Pusztaegresi Fiúk
5:2 (1:1)

Vezette: Tóth I. Reál: Verbóczki, Kiss J.,
Márton, Fövenyi, Dani. Csere: Hollósi, Kiss
Cs. P. egres: Ellenbruck, Magyarosi, Batá-
ri, Fodor, Bihar. Csere: Molnár, Õri.
Góllövõk: Fövenyi 2, Dani, Kiss, Márton, il-
letve Bihar 2. A mérkõzést felvételrõl a
Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.

OMV–DKS 4:2 (1:0)
Vezette: Tóth I. OVM: Plézer, Lengyel,
Nagy, Halasi, Killer. Csere: Szili. DKS:
Suplicz, Kelemen, Filótás, Somogyvári,
Domján. Csere: Strausz, Szepesi. Az OMV
játékában több elképzelés volt, bár a DKS
is lövöldözött. 8. perc: Killer a kapufát ta-
lálta telibe a labdával. 14. perc: az elsõ fél-
idõ egyetlen gólját Lengyel lõtte. 17. perc:
Halasi a kapu elõtt, keresztbe elrúgta a
labdát. Jobb lett volna, ha lõ az üres kapu-
ra. 21. perc: Domján nem találta el a kaput
kecsegtetõ helyzetben. 22. perc: Kelemen
a kapu torkában mentett. 26. perc: csak
nézték az OMV játékosai, ahogy Kelemen
a saját kapujának elõterébõl végigszlalo-
mozott a pályán, és az alapvonalról nagy
gólt rúgott. 28. perc: kontratámadás után
Lengyel vezetést szerzett. 30. perc: Killer
lefordult védõjérõl, fordulásból a kapuba
lõtte a labdát. 32. perc: Lengyel lõtt újabb
gólt. 37. perc: Filotás szépít az eredmé-
nyen. Sárga lap: Lengyel. Góllövõk: Lengyel
3, Killer, illetve Kelemen, Filotás.

Magnum–Twister 7:1 (4:0)
Vezette: Szakács I. Magnum: Györök,
Mihalkó, Vinkelmann, Vörös, Bor. Csere:
Csendes, Csányi, Kiss, Máté. Twister: Bog-
nár I., Tóth A., Balogh, Szabó L., Budai.
Csere: Bognár T., Szabó M. 3. perc: Bort
szabadon hagyták, ami nagy hibának bizo-
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nyult, mert gólt rúgott. 6. perc: Bor átadása
után a labdát Vörös juttatta a kapuba. 8.
perc: Vörös ismét eredményes volt. 9.
perc: Balogh dobott szögletet a Twister ré-
szérõl. Indította Bort, Bognár nagyot vé-
dett. 17. perc: Vörös egyedül a kapussal
szemben, Bognár ismét hárít. 18. perc: Bor
bal lába elsült, a labda a kapuba vágódott.
22. perc: nem bírtak Borral, mert újabb
gólt szerez. 24. perc: újabb Bor-gól. 28.
perc: Szabó M. szabadrúgása után a labdát
Györök „kézzel” kiütötte. 33. perc: Bor az
üres kapu mellé gurította a labdát. 38.
perc: Szabó L. megszerezte a becsület gólt.
39. perc: Máté szöglet után fejelte kapuba
a labdát. Szép gól volt. Góllövõk: Bor 4,
Vörös 2, Máté, illetve Szabó L. Egy percig
sem volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat.

Vasutas–Big Daddy Laca
bisztró 4:2 (2:0)

Vezette: Tóth I. Vasutas: Guszejnov,
Czeiner, Gászler, Fésû. Csere: Soós. Laca:
Radó, Schmidt, Huszár T., Bereczki, Hu-
szár L. Csere: Kiss. Nagyon sok hibával tar-
kított mérkõzésen a 13. percben Czeiner, a
20. percben Soós találataival biztos veze-
tést szereztek a Vasutasok. A második fél-
idõ döntetlenre sikeredett. Csak a három
pontnak örülhetnek a Vasutas-csapat játé-
kosai. Góllövõ: Czeiner, Soós, Fésû 2, illetve
Schmidt, Huszár L.

Légió 2000-Fair
Bútor–Memphis Plusz 3:9 (1:4)

Vezette: Szakács I. Légió: Megyesi, Né-
meth, Csuti II., Mondovics, Magyar. Csere:
Csuti I., Csizmadia, Szilágyi F. Memphis:
Boros, Herczeg, Takács, Deák, Emperger.
Csere: Fodor, Molnár, Roszkopf, Simon. A
kezdeti tapogatózás után beindult a
Memphis-henger. 6. perc: Emperger rúgta
a kapura a labdát, amely Megyesi lába alatt
becsúszott a kapuba. 7. perc: Magyar
egyenlít. 12. perc: Simon a jó helyzetben
lévõ Fodor elé tálalta a labdát, nem hibá-
zott. 13. perc: Csizmadia Simont akarta ki-
cselezni, elvette tõle a labdát, és higgadtan
a kapuba helyezte. 20. perc: a feleslegesen
kiinduló Megyesi mellett Emperger lõtt
gólt. 21. perc: Deák fordulásból nagy gólt
lõtt. 24. perc: Emperger az elfekvõ kapus
mellett a hosszú sarokba pofozta a labdát.
25. perc: szép támadás után Herczeg át-
adása tiszta helyzetben találta Empergert,
aki nem hibázott. 26. perc: Emperger át-
adását Deák pöccintette a kapuba. 27.
perc: Deák átadását Roszkopf lõtte be. 28.
perc: Mondovics a lábak között okos gólt
rúgott. 30. perc: Magyar szabadrúgásból a
hosszú felsõ sarokba lõtte a labdát. Az
utolsó tíz percben csak játszadozott a
Memphis, nem akarták megalázni a Légi-
ót. Megyesi indiszponált védése is közre-
játszott a nagy gólarányú vereségben. Gól-
lövõk: Magyar 2, Mondovics, illetve Emper-
ger 4, Fodor, Simon, Deák 2, Roszkopf.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém 15 1 3 115:38 46

2. Magnum 15 1 3 84:48 46

3. Memphis Plusz 14 2 3 107:43 44

4. Krencz Nagyker 12 2 5 90:55 38

5. OMV 12 3 4 85:46 36

6. Sárkeresztúr KIKE 11 1 7 75:47 34

7. Légió 2000-Fair Bútor 10 1 8 70:65 31

8. Taki Team 6 1 12 38:75 16

9. Twister 3 2 14 47:84 11

10. Flamengó 3 2 14 37:100 11

11. DKS 3 1 15 43:104 10

12. Arsenal 1 1 17 31:113 1

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

Góllövõállás:

I. Vámosi Dávid Extrém 37 gól

II. Bor József Magnum 36 gól

III. Emperger János Memphis 31 gól

Fair Bútor-csoport
1. Reál Margit 11 2 4 79:36 35

2. Toledo 2005 9 5 4 77:54 32

3. Haladás 9 4 4 48:35 31

4. Sárbogarak 9 3 5 62:43 30

5. Cece Öregfiúk 8 4 6 62:47 28

6. BB-Truck SE 8 2 7 51:55 26

7. Vidám Fiúk 7 4 6 60:56 25

8. Bad Boys 6 4 7 45:47 22

9. Vasutas 6 2 9 55:67 20

10. Pusztaegresi Fiúk 5 2 11 47:75 17

11. Big Daddy Laca bisztró - 2 16 36:107 2

Góllövõállás:

I. Horváth János Vidám Fiúk 34 gól

II. Kuti Kálmán Bad Boys 26 gól

III-IV.
ifj. Bodoki György Toledo 22 gól

Dr. Erdélyi Tamás Cece 22 gól

Gróf Ferenc

SAK-hírek

Rövid szünet után folytatódott az asztali-
tenisz-bajnokság. Most már a megyei baj-
nokságban játszó csapat is megkezdte a
versenyt. Az elsõ mérkõzésre a múlt héten
csütörtökön Móron került sor. A sárbo-
gárdiak az alábbi összeállításban álltak az
asztalokhoz: Szõnyegi Tibor, Szüle Sán-
dor, Lajtos József és Németh János. A fiúk
remek formában voltak, fölényes, 13-5-ös
gyõzelmet arattak. Szõnyegi Tibi négy,
Szüle Sanyi és Lajtos Józsi három-három,
míg Németh Jani két nyert mérkõzéssel
járult hozzá a gyõzelemhez. Egy páros
mérkõzést sikerült megnyerni.
Szombaton az NB III-as csapat hazai asz-
taloknál fogadta az Ajka csapatát, a papír-
forma hazai sikert ígért. Sajnos azonban
nem sikerült a gyõzelem, a döntetlent is
nehezen sikerült kiharcolni és itthon tarta-
ni az egy pontot.
Már a párosok mérkõzésénél látszott,
hogy nem lesz könnyû meccs, mert mind a
két páros mérkõzést veszítették a hazaiak,
és innét az ellenfél volt kedvezõbb helyzet-
ben.
Lovász Lajos hozta mind a négy egyéni
mérkõzését, Dörögdi Gábor és ifj. Papp
László két-két mérkõzést tudott nyerni,
míg id. Papp László a kötelezõ egy mérkõ-
zéssel járult hozzá a 9-9-es végeredmény-
hez.
A következõ ellenfél Veszprém csapata
lesz. Idegenben ez kevés lesz, ennél több és
jobb játékra lesz szükség. Legközelebb ha-
zai asztaloknál március 7-én játszik a SAK
II-es csapata, Csákvár lesz az ellenfél.
Minden érdeklõdõt vár a

SAK csapata

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

Értesítés
A szervezõk értesítik a teremfocis csa-
patokat, hogy a március 23-ára kisorsolt
mérkõzéseket 22-én délelõtt, a 24-ére
kisorolt mérkõzéseket 22-én délután
játsszák le a csapatok. Ha valamely csa-
patnak ezek az idõpontok nem felelnek
meg, akkor március 9-én, vagy 16-án,
vasárnap, 14.00 órától kölcsönös meg-
egyezés alapján játszhatják le a kisorsolt
mérkõzést.

G. F.
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JAKUS IMRE (1908—1993)
A 100 éve született Jakus Imre emlékére,
aki a Sárszentmiklósi—Sárbogárdi
Evangélikus Gyülekezet lelkésze volt
több éven keresztül.

2. rész
Ugyanezt mondhatjuk el következõ állo-
máshelyérõl Sárszentmiklósról is, ahol az
ugyancsak szerény evangélikus egyház
kislétszámú gyülekezetének templomot
épített. A háború utáni küzdelmes idõ-
szakban az árvák atyja nevet érdemelte ki,
mert Sztehlo Gáborral és Kéken András-
sal, meg másokkal, nagy-nagy szeretettel
karolták fel az elhagyott kisgyermekek
gondozásának ügyeit.
Ezt az eredményes, egyház és hitépítõ, va-
lamint humanitárius segítõ munkát foly-
tatta utolsó állomáshelyén, Tabon is, ahol
1950 májusától 1979. november 1-jéig mû-
ködött. Itt ugyan már nem kellett templo-
mot építenie az óriási területen szétszórt
evangélikusoknak, akiket példaadó mó-
don, szívós kitartással az egyházszervezõ
munkára összefogott.
Igazi világa azonban az irodalom volt. Az
egyházi lapok (Harangszó, Új Harangszó,
Evangélikus Élet, Diakonia) a háború
elõtt és után rendszeresen közölték verse-
it, elbeszéléseit. Több versét közölte a So-
mogy, a Méhészet és legutóbb a Tatay Sán-
dor válogatta és szerkesztette Csepp a ten-
gerben (Evangélikus elbeszélõk) címû an-
tológia 1988-ban.
A szakmai körökben is megbecsült költõ,
novellista Jakus Imre írásai részben szép-
irodalmiak, részben pedig a traktatus köz-
életi irodalom irányába mutatnak. Több
önálló kötete jelent meg. Az elsõt közösen
adták ki Kádár Gyula — fiatalon meghalt
— lelkésszel: Magvetõt vár a föld címen.
Majd ezt követte a Számadás címû kötete,
mely 1947-ben a Fébé Könyvkiadó gondo-
zásában jelent meg Budapesten. Kézirat-

ban maradt hagyatékában talán legjelen-
tõsebb kötete az 1950-ben írott göcseji bal-
ladasorozata, a Gyene István által illuszt-
rált Csillaghullás. Leginkább errõl szere-
tett beszélgetni.
Idõszerû volna az egyházi és világi sajtó-
ban elszórtan megjelent írásait és kézirat-
ban még fellelhetõ mûveit — köztük ez
utóbbit is — összegyûjteni és kiadatni.
Megrendítõ korkép volna.
Kisebb tanulmányait az Egy tenyérnyi fel-
hõ (3. kiadás Gyõr, 1941.) s A harmadik ta-
lálkozás (Gyõr, 1947.) köteteiben jelentet-
te meg.
Egyik utolsó költõi fellángolása volt a sió-
foki Makovecz Imre által tervezett finn
templom alapkõletételére 1987. augusztus
15-én írt, s ott lelkesen elmondott verse,
amelyet a templom alapjába falaztak be.
Jakus Imre 1979. november 1-jétõl élt Sió-
fokon, ahol 1993. május 18-án, életének
86. évében örök nyugalomra tért — olvas-
suk gyászjelentésében.
Mozgalmas, lüktetõ, nyugtalanító, szünte-
len vibráló korban zajló élet volt az övé.
Termõ és termeltetõ.
Jakus Imre nagyszerû lelkipásztor, igaz
ember, a másik ember javára élte le életét.
Így foglalhatjuk össze életének eredmé-
nyeit: Hivatását betöltötte! Nyugodjék bé-
kében!

Matyikó Sebestyén József

Jakus Imre:
Tavasz köszöntése

Alant a
völgy ölén
csobban a patak
horgokat
hozzatok,
-várnak a halak.

Erdõ int,

lomb susog

s barna mókusok

szökellnek

egyet is

lássuk csak, ki fog?

Zsong a rét száz bogár

ring a fû hegyén, erre

csak! lesz is ám bogár-

gyûjtemény.

S ni a föld

is kiált,

itt az ürge-lyuk!

vizet, mert

benn lapul,

-fusson el, ha tud.

Mennyi szin, mennyi

hang hurrá gyerekek!

Én hányom az elsõ

cigánykereket.

A Sárszentmiklós Egyesület Borbarát Köre

2008. április 5-én (szombaton)
a miklósi klubkönyvtárban megrendezi a

JUBILEUMI X. SÁRSZENTMIKLÓSI
BORVERSENYT,

amelyre tisztelettel hívja a Sárbogárd és térségében élõ gazdákat.
Nevezni lehet: Sárbogárd és térségében termelt, szõlõbõl készített borral.

Nevezési díj fajtánként: 700 Ft.
A minõsítést és bírálatot hivatásos borszakértõkbõl és helyi gazdákból álló zsûri végzi.

Nevezés: 2007. április 4-éig — elõzetesen — a 06-20-9333485-as (Szuper György, a Borbarát Kör
elnöke), a 06-70-2841095-es (Nagy György), valamint a 06-20-5813843 telefonon (Luczek Tibor).

A BOROK LEADÁSA: 2007. április 4-én (péntek), 17-21 óráig a szokásos módon,
fajtánként 2 db 0,7 l-es zöld, hosszú nyakú borosüvegben.

Ünnepélyes eredményhirdetés a 19 órakor kezdõdõ batyusbálban.
(Jegyek a megadott telefonszámokon, illetve a Borbarát Kör tagjainál igényelhetõk.)

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!

MEGHÍVÓ
Várhegyi László

természetgyógyász

elõadást tart
Egészséges életmód

címmel

2008. március 6-án,
csütörtökön, 17 órától

a sárbogárdi mûvelõdési
központban.

Belépõ: 250 Ft.
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Március 8., szombat, 19 óra:

GOLYÓZÁPOR
Színes amerikai kalandfilm

Nincs megállás. Egy titokzatos férfi, aki Mr. Smith-nek nevezi
magát (Clive Owen), és akirõl csak annyit tudhatunk, hogy vir-
tuóz módon bánik a pisztollyal, belekeveredik egy vajúdó nõ
körül kitört utcai lövöldözésbe. Az újszülöttet megvédi a táma-
dóktól, ám az anyját már nem tudja megvédeni. Hamarosan ki-
derül, hogy a gyilkosok nem az anyára, hanem a gyerekre va-
dásztak. Attól kezdve a férfi nem szabadul, kénytelen megvé-
deni a csecsemõt, aki rá is szorul a fegyveres támogatásra: egy
elszánt bûnözõ (Paul Giamatti) ugyanis mindenáron el akarja
pusztítani. Mr. Smith és egy váratlanul a segítségére sietõ pros-
tituált (Monica Bellucci) megpróbálja elrejteni a babát. A vá-
ros egyre különösebb és félelmetesebb részeire jutnak el,
miközben egy hadseregnyi zsoldos van a nyomukban.

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és kedves barátait

2008. március 10-én (hétfõn) 17 órára

Monhaltné Patkós Mária

„ÚTKERESÉS”

címû kiállítására.
A kiállítást megnyitja: Horváth Margit újságíró.

Közremûködik: a pálfai Rozmaring Népdalkör.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Jöjjön moziba,Jöjjön moziba,
a mûvelõdésia mûvelõdési

otthonba!otthonba!Nyílt nap a
gimnáziumban

Nyílt napon kaphattak betekintést a nyolcosztályos gimnazisták
egy napjába az érdeklõdõk és családtagok február 23-án, szomba-
ton, a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban. Az elõtérben a
diákok rajzai, agyagból, papírból készült alkotásai kerültek
kiállításra.
A rendhagyó tanítási napon különféle játékos órákat látogathat-
tak meg az érdeklõdõk. 8-tól 12 óráig többek között latin-, mate-
matika-, magyar- és énekórákon lehetett részt venni.

Hargitai Kiss Virág

Szeretettel meghívjuk az alapi iskolai szülõi szervezet

2008. március 8-án,
21 órai kezdettel tartandó

NÕNAPI BÁLJÁRA.
Helye: mûvelõdési ház, Alap.

Belépõ: 500 Ft.

A bál megnyitóján közremûködnek
az Arany László Általános Iskola tanulói.

A zenét szolgáltatja a MÉSZI zenekar.
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Töltött bárány

Hozzávalók 4 személyre 1200 g kicsontozott
bárányszegy, só, bors, 2 ek. finomra vágott
kakkukfû és rozmaring, 2 gerezd finomra vá-
gott fokhagyma. A töltelékhez: 30 g aprított
aszalt paradicsom, 25 g aprított, szárított
vargánya gomba, 200 ml forró tyúkhúsleves,
150 g gersli (árpagyöngy), 50 g kockára vá-
gott szalonna, 1 db finomra vágott vörös-
hagyma, l ek. vaj, 1 db tojás,1 ek. zsemle-
morzsa, 2 ek. finomra vágott petrezselyem, 3
ek. fõzõvaj. A mártáshoz: 60 g apróra vágott
mogyoróhagyma, 250 ml vörösbor, 400 ml
húsleves, ételkeményítõ, 1 pohár tejföl.
Elkészítés: A húst sóval, borssal, kakukkfûvel,
rozmaringgal és fokhagymával kívül-belül be-
dörzsöljük. A paradicsomot és a gombát forró
levessel leöntjük, 10 percig hagyjuk állni, majd
lecsepegtetjük. A gerslit a csomagoláson lévõ
utasítás szerint sós, forró vízben ropogósra fõz-
zük, majd lecsepegtetjük. A szalonnát kiolvaszt-
juk a forró vajban, majd a hagymát is hozzáadva
tovább pirítjuk. Összekeverjük a paradicsom-
mal, a gombával, a gerslivel, a tojással, a zsem-
lemorzsával és a petrezselyemmel. Sóval, bors-
sal fûszerezzük. A masszát a húsba töltjük, cér-
nával összekötjük, majd forró fõzõvajon megpi-
rítjuk. Mellérakjuk a mogyoróhagymát, megpá-
roljuk, majd felöntjük a borral és a levessel. A
húst 180 fokra elõmelegített sütõben 1,5 órán
át fedõ nélkül sütjük. A húst kivesszük, és mele-
gen tartjuk. A mártást besûrítjük az ételkemé-
nyítõvel, hozzáadjuk a tejfölt, sózzuk, borsozzuk
és a sülttel együtt tálra tesszük. Zöldfûszer és
paradicsomos-cukkinis zöldségköret illik hozzá.

Tojássaláta hónapos retekkel

Hozzávalók 4 személyre 8 db tojás,1 csokor
turbolya, petrezselyem, metélõhagyma, 1
csomag hónapos retek, 100 ml tejföl, 100 ml
joghurt, 1 ek. citromlé, 1 teásk. csípõs mus-
tár, só, frissen õrölt bors.
Elkészítés: A tojást keményre fõzzük. Hideg víz-
ben leöblítjük, megtisztítjuk és hagyjuk kissé ki-
hûlni. A zöldfûszereket leöblítjük, szárazra ráz-
zuk, lecsipkedjük, majd felaprítjuk a levelét, il-
letve karikára vágjuk a metélõhagymát. A meg-
tisztított retket elõbb szeletekre, majd vékony
csíkokra vágjuk. Tálban elkeverjük a tejfölt a
joghurttal, hozzáadjuk a citromlét és a mustárt.
Az öntetet sóval és borssal fûszerezzük, majd
belekeverjük az elõkészített fûszereket és a ret-
ket.A kemény tojások felét durvára aprítjuk, a
maradékot nyolcba vágjuk. Az aprított tojást az
öntethez keverjük Lefedve kb. 30 percig érlel-
jük. A tojássalátát tálba tesszük és a cikkekre
vágott tojással díszítjük. A salátát kockára vá-
gott fõtt sonkával megszórva tálaljuk.

PIEDONÉT SÁRBOGÁRDRA!
Isten éltesse, drága tanár úr! Na mit szól?
Hallott a betörésrõl? Maga sem mai gye-
rek, most mondja meg, volt régen ilyen?
Hogy kilesik, mikor nincs otthon a tulaj,
felfeszítik az ajtót, és adj neki! Mindent
fölforgatnak, benéznek az ember magán-
életének dolgai közé, elveszik a kis éksze-
reket, minden föllelhetõ fillérkét, tönkre-
vágják, amiért az az ember esetleg egy éle-
ten át megdolgozott, aztán uzsgyi! Milyen
emberek ezek? A rendõrség meg tehetet-
len. Nekiállnak nyomokat keresgélni, fag-
gatózni, nem létezõ tanúk után kutakodni.
Piedone, a zsaru azonnal tudta, mit kell
ilyenkor csinálni, gondolom, maga is látta
ezeket a filmeket. Vannak neki suttogói,
beépített emberei, zsarolható kis tolvajai,
akik leadják a drótot. Mindjárt tudja, mer-
re kell keresgélnie.
Minden délelõtt megnézem az egyesen a
Quinn doktornõt. Ismeri ezt a sorozatot?
Én úgy veszem ezt, hogy bevezetés az ame-
rikai demokrácia világába. Biztos vagyok
benne, hogy van ilyen célzata a filmsoro-
zatnak: elmagyarázza a nézõnek a legegy-
szerûbb közéleti dolgokat, az indiánok
ügyét, a bûnözést, prostitúciót, négerkér-
dést. Szó van az egészségügyrõl, a bankok-
ról, üzleti világról. Tényleg jól ki van talál-
va. Kiderült például, hogy szüksége van a
városnak egy seriffre. Mert terjed a bûnö-
zés. Az egyik szimpatikus fiatal srácot meg
is választják. De jönnek ám a hegyekbõl a
banditák nagy coltokkal. Õ meg leszereli
õket, holott nincs is pisztolya. Hogyan le-
hetséges ez? Hát melléje áll az egész város,
kiállnak mellette, a koszos bandita csak
néz. Aztán elkotródik szitkozódva.
Mondtam nevetve a lányomnak, hogy „Te,
figyelj, ide Bogárdra is kéne egy ilyen se-
riff.” Azt már nem tettem hozzá, hogy
„vagy Piedone kéne”. Szegény rendõreink
most kicsit bajban vannak, mert a politika
ugyancsak igénybe veszi õket, kevés idejük

marad a bûnözõkre. És bizony a hatalom
nem ügyel arra, hogy mibe keveri bele a
szerencsétlen egyenruhásokat, biztos va-
gyok benne, hogy közülük sokan rühellik,
ha durva tömegoszlatásra, ütlegelésre
kapnak parancsot. Maga szerint most ki-
állna az egész város mellettük? Ajaj! Cikis
ügy!

Különben az a szép az említett tévésoro-
zatban, hogy megmutatja a társadalom ön-
szervezõdési folyamatát. Közösen meg-
oldják a problémákat. Egy meglehetõsen
gyülevész, rongyos társaságból civilizált,
kulturált, magas erkölcsi szinten álló kö-
zösség lesz. Az tetszik benne, hogy õk ma-
guk találják ki maguknak a demokráciát,
nem könyvekbõl tanulják, nem csûrcsavar
jogászok kényszerítenek rájuk valami al-
kotmányt. Kiderül, hogy nem is kell ehhez
nagyon sok ész. A legkézenfekvõbb közös-
ségi megoldás, az a demokratikus.

Attól tartok, hogy Magyarország kimaradt
ebbõl a fejlõdési szakaszból. A múltkor
voltam egy iskolai szülõi értekezleten. Rá-
jöttem, mennyi rendes szülõ van mifelénk.
Kérdezem én, hogy tûrhetik a normális
magyar szülõk, hogy a sulik bajban vannak,
sok gyerek nem bír magával, tönkreteszik
az egész oktatást. Miért nem szervezõdnek
a szülõk? Miért nem emelik fel országosan
a hangjukat? Eszükbe sem jut.

Colorado Springsben (ott játszódik a soro-
zat) biztos elkezdené valaki megszervezni.

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

AKCIÓ!
KÉT ÚJ KOMPLETT SZEMÜVEG

KÉSZÍTÉSEKOR A MÁSODIK SZEMÜVEGHEZ
AZ OPTIKAI KERETET INGYEN ADJUK.

Akciónk a készlet erejéig érvényes!
INGYENES KOMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT
kedden 14-17 óráig, csütörtökön 9-12.30 óráig.

Szemüvegeink a világhírû Essilor
optikai cég lencséivel készülnek.

SZEMÜVEGÉT, NAPSZEMÜVEGÉT 20.000 FT
FELETT RÉSZLETRE IS MEGVÁSÁROLHATJA.

Egészségpénztári és bankkártyák elfogadó helye.

Nyitva tartás: hétfõ és szombat: 8-12.30-ig,
kedd és péntek: 8.30-17-ig.

Telefon: 06 (25) 460 562, 06 (70) 011 8812.
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Rejtvény
Melyik országot látod a térképen?

Beküldési határidõ: 2008. március 11.

Heti idõjárás
Pénteken átmenetileg el-
távolodik a mediterrán
ciklon felhõzetével, így a
sokfelé még fagyos éjszaka után a nap-
sütésé lesz a fõszerep, a változóan fel-
hõs ég mellett. Szombaton a mediterrán
ciklon dél felõl átvonul a Kárpát-me-
dence felett felhõ és csapadékrendsze-
rével, országos esõ várható. Vasárnap
újra egy átmenetileg nyugodt nap ígér-
kezik. A jövõ hét elején az Északnyu-
gat-Európában várhatóan kialakuló
markáns ciklonrendszer áramlási rend-
szerében nyugat felõl nedves, egyre
enyhébb léghullámok érhetik el térsé-
günket. A várható nappali felmelege-
dés pénteken 5, 11, szombaton 3, 9,
vasárnap 6, 11, hétfõn 5, 10, kedden 7,
12 fok körül várható.

www. metnet.hu

A hûséges állatok
1. rész

Volt egyszer egy ember. Ennek nem volt
valami sok pénze, s ezzel a kevéssel nekiin-
dult a világnak, hogy szerencsét próbáljon.
Eljutott egy faluba, ott pedig a gyerekek
éppen összecsõdültek, s nagy lármát csap-
tak.
— Miféle cigányvásárt csináltok, gyere-
kek? — kérdezte tõlük.
— Eleven egeret fogtunk, s most meg
akarjuk táncoltatni — felelte az egyik gye-
rek. — Pompás mulatság ez, nézd csak,
hogy szorul!
Az ember megsajnálta a szegény állatkát, s
így szólott a gyerekekhez:
— Ne nyaggassátok az egeret, gyerekek,
pénzt adok nektek, ha eleresztitek.
A gyerekek eleresztették az egeret, az em-
ber pedig pénzt osztott ki a gyerekek kö-
zött.
Bezzeg szaladt a kis egér, ahogy csak tõle
telt s bebújt egy lyukba.
Az ember pedig továbbment, mendegélt, s
elérkezett egy másik faluba. Itt meg a ka-
masz fiúk egy majmot táncoltattak, min-
denféle cigánykereket hányattak vele, s
nagyokat röhögtek rajta. És nyaggatták
szüntelenül a boldogtalan majmot.
Ezeknek is pénzt adott az ember, s így vál-
totta meg a majmot a további kínlódástól.
Aztán eljutott egy harmadik faluba. Itt a
legények láncra vert medvét táncoltattak,
két lábra állították, s ha morgott, nagyokat
röhögtek.
A jószívû ember a medvét is szabadon bo-
csáttatta a legényekkel, de persze elõbb
pénzt osztott ki közöttük.
Bezzeg örvendezett a medve, hogy megint
szabad, és boldogan cammogott el.
A jószívû ember azon vette észre magát,
hogy egy huncut garas sincs a zsebében.
Apródonként mind kiosztogatta.
Így szólott magában:
— A királynak tömérdek pénze van a kin-
cseskamrába, nincs neki annyi pénzre
szüksége. Éhen csak nem pusztulhatok.
Majd kölcsönveszek én a király kincses-

kamrájából, s ha pénzre teszek szert, visz-
szaadom becsülettel.
No hát, bement a kincseskamrába, s egy
lajbizsebre való pénzt elvett onnan; az ám,
de amint ki akart onnan surranni, a királyi
szolgák szépen nyakon csípték. Azt mond-
ták neki, hogy tolvaj, törvény elé állították,
mert bebizonyosodott róla, hogy nem igaz
úton jár. Arra ítélték, hogy egy ládába zár-
va tétessék ki a vízre. A ládának a fedele
természetesen likacsos volt, hogy levegõ
juthasson be hozzá, no meg egy egész ke-
nyeret és egy korsó vizet is adtak szegény
fejének.
Amint a vízben úszik a láda, a ládában a
szegény jószívû ember tele aggodalommal,
egyszer csak holmi rágcsálást hall a lakat
tájékán, s rá nemsokára felpattan a láda fe-
dele, s megjelenik elõtte az egér, a majom,
és a medve. Ezek siettek a segítségére,
mert hiszen a jószívû ember is jót tett ve-
lük. Hanem hamarjában nem tudták, hogy
mit kell ezután tenniök, hát elkezdtek ta-
nakodni. Egyszerre csak megpillantottak a
víz színén egy úszó fehér követ. Olyan volt,
mint egy tojást.
Erre így szólott a medve:
— Éppen jókor jön. Ez a csodakõ. Aki
megkeríti, annak minden kívánsága telje-
sül.
A jószívû ember kihalászta a vízbõl a fehér
követ, s amint a kezében tartotta, azt kí-
vánta, hogy legyen egy hatalmas kertje, s a
kert közepén a kastélya.
Alighogy ezt gondolta, már nem is volt a ví-
zen úszó ládában, hanem egy gyönyörûsé-
ges kert közepén, a még gyönyörûségesebb
kastélyban. A nagy csodálkozástól a sze-
mének sem akart hinni.
Nemsokára kereskedõk jöttek a kastély
mellett elvivõ országúton.
— Nézzétek csak, — mondotta az egyik
kereskedõ — milyen pompás kastély van
ott! Mikor a napokban erre jártunk, puszta
homok volt a helyén.
Folytatás a következõ számban.

Grimm

Megfejtés
A 9. heti rejtvény helyes megfejtése:

Sajnos, senki nem küldött be helyes
megfejtést.

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS
2008. március 16-án, vasárnap 11—17 óráig

KÉZMÛVESVÁSÁR
a sárszentmiklósi könyvtár és klubban.

Ezen alkalommal apróbb húsvéti ajándék- és
dísztárgyakat vásárolhatnak és készíthetnek

szeretteiknek. A vásár keretében megtekinthetõ a helyi
kézmûvesek munkáiból egy húsvéti hangulatot idézõ

KIÁLLÍTÁS.
Nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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Március 8., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.35 Delta 9.10 Fel a
cipõvel! 10.05 Az ezüst vadló 10.35 Pizsamaparti
11.05 Odüsszeusz kalandjai 11.30 Most a Buday!
12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Momentum 13.05
Klipperek 2. 0 13.35 Lég-Tér 14.05 TS-Bajnokok Ligája
magazin 14.35 Út Pekingbe 15.05 TS Univer
KSE–Falco KC-Szombathely férfi bajnoki kosárlab-
da-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
23.10 Sporthírek 23.15 Filmklub Szinetárral 23.20 Zuzu
Angel 1.15 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állat-
világ történetébõl 6.20 A klónok háborúja 6.30
Digimon 6.50 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek 10.00
Receptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.45 Tequila
és Bonetti legújabb kalandjai 14.45 Tengeri õrjárat
15.45 Döglött akták 16.45 Az idõgép 18.30 Híradó
19.00 Fókusz plusz 19.35 Harry Potter és a titkok kam-
rája 22.45 Fortress 2. – Pokoli ûr 0.25 Delta Force 3. –
Gyilkos játszma 2.15 Médium
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.25 A világ 50 év múlva 10.25
Kalandjárat 11.00 Babavilág 11.35 Tökös csajok 12.10
Ed 13.05 Charlie –Majom a családban 14.05 Bûbájos
boszorkák 15.05 Az elveszett ereklyék fosztogatói
16.10 James Bond: Oroszországból szeretettel 18.30
Tények 19.00 Magellán 19.35 A szmokinger 21.30
Taxi 3. 23.10 Tomboló öklök 4. 0.45 Mentõhelikopter
1.35 Ed 2.25 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.05 Az ötkarika jegyében
– Peking 2008. 9.35 Útitárs 10.00 Szombat délelõtt
12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve 13.05 Dis-
puta 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyar-
országról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az ötkarika je-
gyében 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Világóra
18.35 G7-Gazdasági magazin 19.05 Sportvilág 19.25
Határok nélkül –a kultúráról 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház: Kargala 20.45 Zene 21.02 Vénséges vén apó-
ka hatalmas szárnyakkal – Elbeszélés 21.23 Jorge Luis
Borges novellái 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 9., 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!”
10.00 Református magazin 10.25 Unitárius ifjúsági
mûsor 10.35 Az utódok reménysége 11.05 Platthy
György pedagógus-festõ 11.25 2008 a biblia éve
12.00 Hírek 12.10 A divattervezõ és alteregója 13.05
Férjet keresek 14.30 Kézdivásárhely környéke és a
„Szentföld” – Unokáink sem fogják látni 15.00 Stílus
15.30 Feszti körkép 16.00 Elisa Di Rivombrosa 16.55
Panoráma vasárnap 17.50 TS Gyorsasági motoros vb
18.55 Népszavazás 2008 22.05 24 – Második évad
22.50 TS – Gyorsasági motoros vb 23.55 Hírek 0.05 TS
Gyorsasági motoros vb 1.10 TS Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers-A kis bo-
szorkány 6.20 A klónok háborúja 6.30 Digimon 6.45
Kölyökklub 8.40 Jackie Chan legújabb kalandjai 9.00 A
tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.40 Inuyasha 10.10
Receptklub 10.30 Játék 11.40 MeneTrend 12.00 Hír-
adó 12.10 Havazin 12.45 Tuti gimi 13.40 L. A. Heat –
Halálos páros 14.40 Nagy menõk 15.35 Titkos külde-
tés 16.35 Szökésben 17.30 Kilenc túsz 18.30 Híradó
19.05 Cobra 11 20.00 Vas 22.20 Heti hetes 23.40 Port-
ré 0.15 Alibitest 2.20 Médium
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.00 Joey 10.30 Két testõr 11.10
Stahl konyhája 11.45 Tequila és Bonetti legújabb ka-
landjai 12.35 Baywatch Hawaii 13.35 Psych –Dilis de-
tektívek 14.50 Smallville 15.50 Kyle, a rejtélyes idegen
16.50 Csapatcsere 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Seraphim Falls – A múlt szökevénye 22.35 Tények
este 23.00 Veszélyes vizeken 1.00 Képírók 2.40
Bírósági mesék 3.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Római
katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04

Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 18.04 Esti séta 19.04 Népszavazás 19.50 Mese
21.00 Kenó 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Rádiószínház 23.54 Zene 24.00 Éjszaka

Március 10., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 A
palota ékköve 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszí-
nû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Roma magazin 13.05 Domovina 13.35 Iskolatár-
sak 14.30 Fekete vipera 15.05 Pénz-vidék 15.35 Kisvá-
ros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.40 Védelmi jog 18.40 Az örökös 19.20
Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Tv ügyvédje 21.10 Kék fény 22.00
Modern képmesék 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház
23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Tv-taxi 23.50 A
hazugság szívében
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.35 Dis-
ney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Mátrix – Újratöltve 23.35 Reflektor 0.15 Médium – A
túlvilág kalandorai 1.20 Bundesliga 2.35 Autómánia
3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Jóban-Rosszban 9.40
Stahl konyhája 9.50 Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop
11.30 Kvízió 12.20 Baseball álmok 14.10 Született ké-
mek 14.25 Melrose Place 15.25 Capri – Az álmok szi-
gete 16.30 Hal a tortán 17.25 Bostoni halottkémek
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.30 Aktív
20.05 Krimihétfõ – Áldott jó nyomozó 21.00 NCIS
22.00 Gyilkos számok 23.00 Különleges ügyosztály
0.00 Tények este 0.30 A turné 1.55 Aktív
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 Márciusi
rádiókabaré 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöld-
övezet 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 20.04 Rádiószínház
20.23 Részletek a Kormorán együttes 1848 címû leme-
zérõl 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az ötkarika jegyében
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

Március 11., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.05 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00
A palota ékköve 11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran
13.00 Unser Bildschirm 13.30 Iskolatársak 14.30 Fe-
kete vipera 15.00 Engedjétek hozzám... 15.10 Katoli-
kus krónika 15.40 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi
17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Közlekedõ
17.45 Védelmi jog 18.40 Az örökös 19.20 Modern kép-
mesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Önök kérték! 21.10 Életképek 21.45 Modern
képmesék 21.55 Kedd este 22.30 Kultúrház 23.00
Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Tv-taxi 23.35 Titkok és
hazugságok
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.35 Dis-
ney-rajzfilm 14.05 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Vészhelyzet 22.00 A Grace klinika 23.10 XXI. század –
A legendák velünk élnek 23.45 Maffiózók 0.55 Reflek-
tor 1.10 Halálos bosszúvágy 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Jóban-Rosszban 9.40
Stahl konyhája 9.50 Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop
11.30 Kvízió 12.20 Atomjáték 14.10 Született kémek
14.25 Melrose Place 15.25 Capri – Az álmok szigete
16.30 Hal a tortán 17.25 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.05 Kötelezõ ítélet 21.00 Végképp eltörölni 23.10 A
médium 0.10 Columbo 1.35 Tények este 2.05 Alfred
Hitchcock bemutatja 2.35 Felhõ a Gangesz felett

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 Mesék nõkrõl férfi-
aknak 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúr-
kör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány
17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.23 Részletek a Kormorán együttes
1848 címû lemezérõl 20.30 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés-tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04
Cigányóra 0.10 Éjszaka

Március 12., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00
A palota ékköve 11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00
Ecranul nostru 13.35 Iskolatársak 14.30 Fekete vipera
15.05 Kormányváró 15.35 Kisváros 16.35 Ablak 17.00
Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Védel-
mi jog 18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Lévai kis-
lexikon A világ szóról szóra 21.10 Nagy kérdés 22.00
Modern képmesék 22.10 Szerda este 22.45 Kultúrház
23.15 Lapozó 23.45 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05
Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.25 Dis-
ney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Mobil 23.05 Alias 0.05 Reflektor 0.25 Jóban-Rosszban
2.30 Dilishow 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00
Koffeinmentes mokka 9.20 Jóban-rosszban 9.50 Stahl
konyhája 10.00 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop 11.40
Kvízió 12.30 Túlvilági papa 14.00 Született kémek
14.25 Melrose Place 15.25 Capri-Az álmok szigete
16.30 Hal a tortán 17.25 Monk-Flúgos nyomozó 18.30
Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.30 Aktív 20.05
Shark-Törvényszéki ragadozó 21.00 Doktor House
22.00 Az igazság ára 23.00 Liptai Claudia-show 24.00
Tények este 0.30 Gyanútlanul 2.00 Drága testek 2.50
Aktív
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
13.24 Mesék nõkrõl férfiaknak 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00
Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hét-
köznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Részletek a Kor-
morán együttes 1848 címû lemezérõl 20.30 A nap tör-
ténetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 13., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00
A palota ékköve 11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.00
Együtt 13.30 Iskolatársak 14.30 Fekete vipera 15.05
Fogadóóra 15.35 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi
17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Védelmi jog
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 Csü-
törtök este 22.45 Kultúrház 23.15 Abszolút 23.45 Hírek
23.55 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.20 Magán-beszélge-
tések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.10 Dis-
ney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Gálvölgyi-show 21.55 Kész átverés 23.00 Házon kívül
23.35 Point Pleasant – Titkok városa 0.35 Reflektor
0.55 Infománia 1.25 Médium 2.20 Házon kívül 2.50
Fókusz
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TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.20 Jóban-
Rosszban 9.50 Stahl konyhája 10.00 Kvízió délelõtt
10.35 Teleshop 11.40 Kvízió 12.30 Az évszázad esküvõje
14.00 Született kémek 14.25 Melrose Place 15.25 Capri
– Az álmok szigete 16.30 Hal a tortán 17.25 Monk – Flú-
gos nyomozó 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban
19.30 Aktív 20.05 Kutya-Szorítóban 21.00 Halálkanyar
23.20 Tangó 23.25 Csillagközi romboló 0.25 Tények este
1.00 A görög mágnás 2.45 Aktív

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 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör
15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Részletek a Kormorán együttes 1848 címû leme-
zérõl 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 14., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 A palo-
ta ékköve 11.00 Drága doktor úr! 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik
hol domborulnak... 13.35 Körzeti magazinok 14.30 Feke-
te vipera 15.05 Babatévé 15.35 Kisváros 16.35 Ablak
17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40
Védelmi jog 18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tisz-
ta kabaré! 21.10 Csináljuk a fesztivált! 22.00 Modern
képmesék 22.10 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.15
Múlt-kor 23.45 Hírek 23.55 Sporthírek 24.00 Tv-taxi
0.20 Twin Peaks – Tûz, jöjj velem!

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Dis-
ney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Böl-
csõd lesz a koporsód 23.20 Odaát 0.25 Reflektor 0.45 A
bérgyilkos 2.25 Itthon 2.45 Fókusz

TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Jóban-
Rosszban 9.40 Stahl konyhája 9.50 Kvízió délelõtt 10.25
Teleshop 11.30 Kvízió 12.20 Zûrös család 14.10 Szüle-
tett kémek 14.25 Melrose Place 15.25 Capri – Az álmok
szigete 16.30 Hal a tortán 17.25 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.30 Aktív 20.05
A cukorbáró 21.00 Született feleségek 22.00 Popdaráló
23.00 Beugró 23.40 Tények este 0.10 A mélység foglyai
1.50 Mrs. Columbo 2.40 Aktív

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 A Hetednapi Adventista egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör
15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.46 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Részletek a Kormorán együttes 1848 címû leme-
zérõl 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Március 8., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Te-
remfoci: Arsenal—Flamengó, Reál Margit—
Pusztaegres, 10.00 Férfikézilabda: Atlanta—
Gréta Bútor, Huricans—Légió 2000, 12.00 Lap-
szemle, 13.00 A JESZ színházi elõadása, 15.00
Vendég a stúdióban: dr. Plihál Katalin, 17.00 Ju-
hász János polgármester tájékoztatója, 19.00
Lapszemle, 20.00 Igari télûzõ (120’), Az abai
Kultúr napja (60’), 23.00 Lapszemle
Március 9., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00

Férfikézilabda: Díjkiosztó, 9.00 Igari télûzõ (120’),
Az abai Kultúr napja (60’), 12.00 Lapszemle,
13.00 Vendég a stúdióban: dr. Plihál Katalin,
15.00 A JESZ színházi elõadása, 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Keresztény ébredés a vi-
lágban — dr. Szabó Dániel elõadása, Vendégtaní-
tó a sárbogárdi Golgota gyülekezetben, 23.00
Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Március 10., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziré-
na, 9.00 A JESZ színházi elõadása, 12.00 Heti Hír-
adó, 13.00 Sziréna, 16.00 Férfikézilabda: Tole-
do—Atlanta, Gréta Bútor—Légió 2000, 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút, 22.00
Férfi kézilabda: díjkiosztó 23.00 Heti Híradó, 0.00
Sziréna
Március 11., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziré-
na, 9.00 Lovasbál (60’), Pingpong (60’), U13
Simontornyán (60’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Szi-
réna, 15.00 Keresztény ébredés a világban — dr.
Szabó Dániel elõadása, Vendégtanító a sárbogár-
di Golgota gyülekezetben, 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 Vendég a stúdióban: dr. Plihál
Katalin, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Március 12., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Szi-
réna, 9.00 Keresztény ébredés a világban — dr.
Szabó Dániel elõadása, Vendégtanító a sárbogár-

di Golgota gyülekezetben, 12.00 Heti Híradó, 13.00
Sziréna, 15.00 A kultúra napja Nagylókon (40’), Tánc-
mulatság Alapon (30’), Tabi példa (40’), Elõadás a jó-
gáról (60’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Megyei I. osztályú
labdarúgó-mérkõzés: Sárszentmiklós—Sárosd,
23.00 Lapszemle
Március 13., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Me-

gyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés: Sárszentmik-
lós—Sárosd, 12.00 Lapszemle, 16.00 Nõi kézilabda:
Qualitybuild—Légió 2000, 17.00 Lélekút, 19.00 Lap-
szemle, 20.00 Lovasbál (60’), Pingpong (60’), U13
Simontornyán (60’), 23.00 Lapszemle
Március 14., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 A kultúra
napja Nagylókon (40’), Táncmulatság Alapon (30’),
Tabi példa (40’), Elõadás a jógáról (60’), 12.00 Lap-
szemle, 16.00 Lovasbál (60’), Pingpong (60’), U13
Simontornyán (60’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Testületi
ülés, 23.00 Lapszemle (mûsorváltozás lehetséges)

***
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.
Március 6., csütörtök: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Hír-
adó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, (13-16 óra
között mûsorfrissítés) 17.00 Lapszemle, 18.00 Szi-
réna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Fórum a népszava-
zásról Enyingen
Március 7., péntek: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 09.00 Fórum a népszavazásról
Enyingen, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Bibliatörténeti
kiállítás Sáregresen, 14.00 Tavaszi evangelizáció a
reformátusoknál 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 DívaTrend-divatbemutató
Március 8., szombat: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Hír-
adó, 8.00 Lapszemle, 9.00 Lélekút, 12.00 Heti Hír-
adó, 13.00 DívaTrend-divatbemutató, 17.00 Lap-
szemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Igari télûzõ, 22.00 Az abai „Kultúr” napja

Március 9., vasárnap: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Hír-
adó, 8.00 Lapszemle, 9.00 A Huszics-házaspár,
12.00 Heti Híradó, 13.00 Férfikézilabda: döntõ és
eredményhirdetés – Atlanta-Gréta, Huricans-Légió,
17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Bibliatörténeti kiállítás Sáregresen, 21.00 Ta-
vaszi evangelizáció a reformátusoknál
Március 10., hétfõ: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 A
Huszics-házaspár, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút
Március 11., kedd: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00
DívaTrend-divatbemutató, 17.00 Lapszemle, 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 A Huszics-
házaspár
Március 12., szerda: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Hír-
adó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Igari
télûzõ, 15.00 Az abai „Kultúr” napja, 17.00 Lapszem-
le, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Férfikézi-
labda: döntõ és eredményhirdetés – Atlanta-Gréta,
Huricans-Légió
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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 kerítés-
léc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny! 06 (20) 557 6509.
(756540)

Idõs, beteg emberek gondozását szakképzett eü. dol-
gozó 24órában is vállalná. 06 (30) 311 3739. (756543)

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. Te-
lefon: 06 (30) 986 2623.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344. (756850)

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

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

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

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. Érdeklõdni: 06
(30) 633 2297. (756794)

Árpád-lakótelepen 1,5 szobás, felújított lakás eladó.
06 (30) 574 8568. (756793)

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 állapot-
ban eladó, vagy elcserélném PIII. számítógépre. 06
(70) 213 7256. (658057)

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

Másfélszobás lakás kiadó. 06 (70) 3743 763. (658065)

180/77/47 kék szemû férfi, hölgyet keres hosszú táv-
ra. 06 (30) 341 1063. (658082)

Albérlet kiadó, egyszobás, gázfûtéses, a bölcsõde
mellett. 06 (30) 533 9925, 06 (30) 687 7632. (658081)

Családi ház eladó Sárbogárdon. 06 (30) 829 7389.
(658074)

120 m2-es szépen felújított családi ház sürgõsen el-
adó. 06 (30) 348 4373. (658095)

3 db hússertés eladó. 06 (25) 460 727, 06 (30) 901
7320. (658094)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti felújított lakás el-
adó. 06 (30) 638 3533. (658093)

Mészöly Géza utcában lakóház 11 millió forintért, va-
lamint ’93-as Fiat Tipo 130 ezer forintért eladó. 06
(70) 636 1309. (65891)

Kiskertekben szántást vállalok. 06 (20) 4360 171.
(658089)

Ingyenes hitelügyintézés, induló költségek nélkül.
Telefon: 06 (20) 323 6011. (658096)

2500 m2 telek egyben, vagy külön eladó. 06 (25)
463 621. (658097)

Cecei munkahelyre targoncavezetõt keresek. 06
(20) 554 9526. (658099)

Frissítõ- és gyógymasszázs. Bejelentkezés:
Mezõné, 06 (30) 581 2353. (658098)

Árpád-lakótelepen háromszobás földszinti lakás el-
adó. 06 (30) 600 8680. (756962)

Az M6-os autópályán Dunaújváros magasságában
OMV töltõállomás nõi munkatársat keres. Telefon:
06 (30) 385 0414, 06 (30) 505 6561. (756959)

Szezonra felkészített, megkímélt állapotú Aprilia
SR-50 robogó eladó. 06 (70) 639 0924. (756960)

Hõszigetelésben, festésben jártas szakembert al-
kalmaznék. 06 (30) 631 5517. (756992)

’98 Scania szerelvény egyben vagy külön eladó. Be-
számítok kistehert, vagy ingatlant. 06 (30) 631 5517.
(756992)

Sárbogárdon jó állapotú, kisebb, kétszobás, fürdõ-
szobás családi házat vennék. Telefon: 06 (25)
220 160. (756987)

Almásderes hidegvérû fedezõ ménnel és lipicai
ménnel fedeztetést vállalok. Házhoz szállítás és kan-
ca elhelyezés megoldható. 06 (20) 530 2979.

Eladó 2 db mountain bike, 1 db robogó, egy németju-
hász kutya. 06 (30) 867 0775. (756980)

Árpád-lakótelepen 3 szobás lakás eladó. Termõföld-
csere is érdekel. Telefon: 06 (20) 474 5530. (756979)

Igaron ház eladó, gazdálkodásra kiváló. 06 (30) 947
4538. (658138)

SZJA bevallások készítését vállalom. Telefon: 06
(30) 740 7098. (658135)

Sárbogárd központjában garázs kiadó. 06 (25)
461 642 (18 óra után).

Jogosítvány! Tanfolyam indul március 7-én, pénte-
ken, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban. Je-
lentkezni a helyszínen, vagy Fûrész Józsefnél: 06 (30)
290 3744.

Alapon kétszobás családi ház eladó. Érdeklõdni: 06
(25) 220 160. (256987)

Árpád-lakótelepen 2. emeleti, 2 szobás, erkélyes la-
kás (+ pince) eladó. Telefon: 06 (20) 923 8664.

Háromszobás családi ház sok melléképülettel, nagy
kerttel eladó Cecén. 06 (20) 803 2112. (756969)

Hitelügyintézés, jelzáloghitelek, hitelkiváltás. Tele-
fon: 06 (70) 395 1026. (756993)

Felsõkörtvélyes és Sárbogárd között, a 63-as számú
fõút mellett 0,9 ha szántóföld eladó. Érdeklõdni: 06
(70) 366 5077.

Lucernamag eladó. 700 Ft/kg. 06 (25) 460 969.
(756995)

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)

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

Komoly gondolkodású MUNKATÁRSAT
keresek PÉNZÜGYI TERÜLETRE.

06 (70) 558 3965. (658071)

SZEMÉLYI HITELEK, HITELKIVÁLTÁSOK
48 óra alatt, hétvégén is.

Banki ügyintézõtõl, INGYENESEN.
06 (70) 340 9216, 06 (30) 241 7364.

TÛZ- ÉS MUNKAVÉDELEM!
Folyamatos tûz- és munkavédelmi oktatás.

Tûzvédelmi szakvizsga. Munkavédelmi
kockázatértékelés, védõeszköz juttatás

készítése. TÛZOLTÓKÉSZÜLÉKEK
forgalmazása helyszínre szállítással,

rövid határidõvel.
Telefon: 06 (30) 245 3620,

06 (30) 976 5912.

Elektródás CO AWI-hegesztõket, lakatosokat,
csõszerelõket FELVESZEK.

Telefon: 06 (30) 434 7162. (756991)

JOGOSÍTVÁNY! Babi Autósiskola
személygépkocsi-vezetõi tanfolyamot indít

március 8-án, 18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési központban RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETÕSÉGGEL. Jelentkezni a helyszínen.

Telefon: 06 (30) 993 9285. (756990)

HITEL – HITELKIVÁLTÁS, gyorsan,
diszkréten, akár elõzetes költség és közvetítõi

díj nélkül, hétvégén is. 06 (20) 581 3652.

FEHÉR ABLAK KFT. Mûanyag nyílászárók
gyártása, forgalmazása, beépítése.

Kérje INGYENES ÁRAJÁNLATUNKAT
személyesen bemutatótermünkben:

Sárbogárd, Ady E. út 204.,
telefonon: 06 (20) 939 1579,

e-mailen: kfimpexbt@invitel.hu;
www.feher-ablak.hu

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
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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.

Az Általános Mûvelõdési Központ Sárszentmiklós a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

gazdasági ügyintézõ
munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

könyvelés, számviteli feladatokkal kapcsolatos ügyintézés, leltározás.

Illetmény és juttatások: Kjt. szerint

Pályázati feltételek:

– középfokú iskolai végzettség, mérlegképes könyvelõ,

– könyvelési – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

– felhasználói szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– költségvetési szervnél vagy önkormányzati költségvetésben,
számvitelben megszerzett gyakorlat,

– DOKK és SÁFÁR program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban 2008. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton vagy személyesen, az ÁMK Sárszentmiklósi Általános
Iskola címére: 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

– elektronikus úton Háriné Németh Ilona részére
a miklossuli@invitel.hu e-mail címen keresztül.
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Nyílt tér Gondolkodjunk!
Érzem, hogy jön a tavasz, bár még erõlkö-
dik egy kicsit a tél. Hogyan érzem? Azt vet-
tem észre magamon, hogy egyre többet
mozdulok ki itthonról, szívesen megyek
társaságba, rendezvényekre. Véletlenül
úgy esett, hogy a pénteki nap lett a civil na-
pom: civil fórum, civil mûhely, civil egyesü-
leti ülés, végszükség esetén, teljes elkese-
redésemben testületi ülés.

Többekkel együtt engem is elkapott a vá-
rosfejlesztési láz, látom már azt a több
százezer eurót, amit a jobbnál jobb pályá-
zatainkra elnyerünk az EU-tól. Nem vélet-
lenül fogalmaztam többes számban: mi
együtt, közösen. Értelmes emberek társa-
ságában nekem is egészen értelmes gondo-
lataim lesznek. Mi tetszik nekem az emlí-
tett fórumokon? Hát, elõször is alapállás-
ból emberszámba vesznek. Ez a mai világ-
ban Sárbogárdon világrengetõ újdonság.
Nem akar senki elhallgattatni, letorkolni.
Ha van véleményem, elmondhatom, ha
úgy esik jól, hallgathatom a többieket. Az
összejöveteleken vannak már állandó ta-
gok, és szinte minden alkalommal vannak
új arcok is. Vannak fiatalok és idõsebbek,
más városrészt képviselõ lakók. Ennek
azért örülök, mert ezek szerint mást is ér-
dekel a város fejlõdése, az a fránya IVS
(Integrált Városfejlesztési Stratégia). Mi
tetszik még? Senkinek nem jutott eszébe,
hogy valamelyik párt színében gondolkod-
jon. Maradt mindenki a józan paraszti
eszénél, esetleg, ha szakemberként volt rá-

látása valamelyik területre, megosztotta a
többiekkel. Aztán a következõ meglepetés
akkor ért, amikor azt tapasztaltam, hogy
senki semmit nem azért tett, vagy nem tett,
hogy jó nagy lét szakítson a többiek rovásá-
ra. Már-már paradicsomi állapot? Ezt is
megértük hajas fejjel!
A héten keresett telefonon egy városból
elszármazott építész ismerõsöm. Maszek
problémánk részletes megvitatása után
már a búcsúzkodásra koncentráltam, ami-
kor egyszer csak így szólt: olvasom az új-
ságban az eseményeket, meg vannak ezek
veszve? Na, témánál vagyunk, újabb félóra
következik, gondoltam. Kérdés vissza: kik-
re gondolsz? Hát a „dózerosokra”. (Ez a
név már rajtuk marad! De ezt is ki kellett
érdemelni!) Nem kellene ott mást csinálni,
mint …. És hirtelenében elõadott nekem
egy lehetséges fejlesztési változatot. Meg-
nyugtattam, hogy közel ilyen változatot
már másik építésztõl is hallottam, majd bú-
csúzás után elméláztam. Biztosan velem
van a baj, túlságosan régen élek már ebben
a városban ahhoz, hogy akár lelki szemeim
elõtt el tudnám képzelni a Hõsök tere he-
lyén az elhíresült Bogárd Plázát. Pedig
amilyen ütemben nekiindultak, a plá-
zacicákat már látom. Zsebkendõvel nyála-
kat felitatni, azok is csak olyan
sárbogárdiak…

Csibegép
(Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Ki ismeri?

Lapunk egyik olvasója hozta be az alábbi
fényképet egy katonáról. A családi képek
közt találták. A hátulján olvasható: „Meg-
halt 1945. március 31-én, Temesváron. A
kép készült Obernyik Ferenc fényképész
mûtermében Sárbogárdon.” Valaki ráírta
a képre, hogy: „Nem tudom ki”.
Lehet, hogy a család máig keresi a háború-
ban odaveszett hozzátartozóját, ezért ezt a
képet most közzétesszük az újságban. Ha
valaki felismeri a képen látható katonát,
esetleg ismeri a hozzátartozóit, hívja fel a
szerkesztõséget a 06 (25)508 900-as tele-
fonszámon, vagy keressen fel bennünket
személyesen.

Hargitai Lajos

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog,
De Te számunkra nem leszel halott,
Élni fogsz, mint a csillagok…”

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és szerették,

hogy drága férjem, édesapánk,
nagypapánk

BALÁZS JÓZSEF
az Állami Biztosító volt dolgozója,

sárbogárdi lakos
2008. február 27-én,

életének 76. évében, hosszan tartó,
súlyos betegségben elhunyt.

Temetése március 8-án, szombaton,
13 órakor a sárbogárdi
Huszár-temetõben lesz.

Gyászoló család

Tavaszi fesztivál

A pusztaegresi nyugdíjasklub szombaton tavaszi fesztiválra hívta két település, Me-
zõszilas és Alap nyugdíjas népdalköreit. A két csoport hangulatos mûsort adott. A ren-
dezvényt az iskolában tartották, mert a kultúrházat már bezárták. A kis iskola tantermé-
ben alig fért el a társaság. A mûsor után közös vacsorára invitálták a vendégeket, majd jó
zenére táncoltak késõ estig.

Hargitai Lajos


