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A szentiváni
polgárõrök
nagy fogása

Az alsószentiváni polgárõrök rendszere-
sen járõröznek a faluban és a határban is.
A rendszeres mozgással igencsak megne-
hezítik a görbe úton járók életét ebben a
kis faluban. Március 9-én, a népszavazás
napján a temetõ felé is kerültek egyet a
polgárõrök. A halottasházat is körüljárták,
és ott mindent rendben találtak. A temetõ
mellett elhaladva észrevették, hogy egy
félreesõ helyen fekete színû, nagy motor-
kerékpár fekszik a bozótosban. A motor-
kerékpár mellett ott volt egy bukósisak és
egy kabát is. Körülnéztek, de se közel, se
távol egy lelket nem láttak. Ezért aztán ér-
tesítették a sárbogárdi rendõröket. A kiér-
kezõ rendõrök, közelebbrõl megvizsgálva
a motort, annak alvázszáma alapján meg-
állapították, hogy lopott jószágról van szó.
Ezt a milliós értékû, léghûtéses sportmo-
tort még az õsszel lopták el Dunaújváros-
ból egy betörés alkalmával. Egyszer már a
rendõröknek sikerült meghajtani azt a
személyt, aki vele közlekedett, de elszelelt,
mert ez a motor nagyon gyors, és olyan he-
lyen is elmegy, ahová autóval nem tudták
követni.
Értesítették a motor tulajdonosát is, akitõl
azt ellopták. Õ a helyszínre érkezve leírha-
tatlan örömmel azonosította a tulajdonát.
A polgárõrök helyismerettel rendelkezve
rövidesen kiderítették, hogy a nap folya-
mán láttak egy férfit és egy nõt a temetõ fe-
lõl az úton a falu felé ballagni.
A sárbogárdi rendõrségen megtudtam,
hogy az ügyet nyomozásra átadták a duna-
újvárosi rendõrkapitányságnak. Azóta
már látókörbe kerültek azok a személyek,
akik a motor ellopásával, illetve orgazda-
sággal gyanúsíthatók.

Hargitai Lajos

Kinek mit jelent a Himnusz?
185 éves a magyarok Himnusza, nemzeti imája az idén. La-
punk hasábjain már olvashattak egyik évben arról, hogy a
gimnázium kisdiákjai, Jákob Zoltán tanítványai, hogyan véle-
kednek népünk eme szimbólumáról. Most azok közül kérdez-
tem meg néhány embert, akik hosszú idõ óta élnek közöttünk,
de más országból származnak: vajon mit jelent számukra
szülõhazájuk himnusza, és mit a magyar.
„Mindkét himnusz egyformán felemelõ érzést vált ki bennem;
ünnepélyesek, különlegesek. Az egykori NDK himnuszát már
nem éneklem ugyan, fõleg az egyesülés óta. A német himnuszt
ritkán hallom, csak ha nézzük a német tévét újévkor, vagy
sportközvetítésekkor. A magyar himnusz dallama gyönyörû,
szebb, mint a német, de csak dudorászni tudom, a szövegét nehéz
énekelni.”
„Annyira megszoktam már a magyar himnuszt ennyi év eltelte után, hogy természetes szá-
momra. Az orosz himnuszt régen hallottam, hiszen ritkán járok a szülõhazámban. A magyar
himnusz emelkedett, méltóságteljes, a szövege azonban nem könnyû.”

„Ha meghallom a lengyel himnuszt, könnybe lábad a szemem, libabõrös leszek, hiszen ez a
hazámat juttatja eszembe. A magyar himnusz számomra olyan, mint egy ima. Tetszik, isme-
rem, bármikor eléneklem, és ez is megható számomra.”

S hogy számomra, aki itt született, mit jelent a Himnusz? Meghatottságot, megindultsá-
got, libabõrt, erõt, a közösség érzését, tiszteletet az elõdök, a haza, a nemzet iránt. Nem
szomorúság fog el, sem keserûség, ha a Himnusz hangjai felcsendülnek, hanem új ener-
giákkal tölt el. Mert a reményt táplálja a szavaival és muzsikájával.

„Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bõséggel…”

Hargitai Kiss Virág
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Népszavazás
Ahogy közeledett a népszavazás ideje, egyre inkább azt
lehetett érzékelni, hogy lanyhul az emberek érdeklõdé-
se. Többen már azt hangoztatták, hogy nem megy el a
választópolgárok fele, és így nem lesz érvényes a válasz-
tás. Sárbogárdra és több környezõ településre ez aztán
igaz is lett, országosan viszont olyan nagy számban men-
tek el szavazni, hogy 50,49 %-os lett a részvétel.
Fejér megyében 50,16 % volt az átlag.
Székesfehérvár 52,13 %-os részvételével — mint a leg-
nagyobb népességû település — jelentõsen befolyásol-
ta, hogy a megyében eredményes legyen a népszavazás.
Sárbogárd térségében Sáregres teljesített a legjobban,
ott 61,66 %-os volt a választópolgárok aktivitása, Cecén
pedig 53,96 % ment el szavazni. Ettõl az eredménytõl
messze lemaradva Káloz következett 49,79 %-kal, majd
Sárbogárd 49,17 %-kal. A legalacsonyabb volt a részvé-
tel Sárkeresztúron, ahol a választópolgároknak mind-
össze 36,39 %-a ment el szavazni.
A NEM szavazatok száma Cecén volt a legalacsonyabb,
6 % körül mozgott. A többi településen mindhárom
kérdésnél általában 10-13 % körüli volt a három refe-
rendum elutasítottsága.
Sárbogárdon jelentõs eltérés volt tapasztalható az egyes
városrészek között. A Petõfi Sándor Gimnáziumhoz
tartozó szavazókörben alacsony részvétel mellett a sza-
vazók átlag 24 %-a szavazott nemmel a három kérdésre.
A külsõ településrészeken viszont többnyire magas
részvétel mellett kevesen szavaztak nemmel. Rétszi-
lason kimagaslóan magas, 70,4 %-os részvétel mellett
átlag 6 %, Sárhatvanban 5 %, Pusztaegresen 10 % volt a
nemmel szavazók száma.
A választások rendben zajlottak le minden szavazókör-
ben. Volt azonban egy akaratunkon kívüli kampány-
csendsertésünk. Errõl a jobb oldalon található közle-
ményben olvashatnak.

Hargitai Lajos

Közlemény
Március 9-én technikai okok miatt elindult egy mûsor (Fórum Enyingen a nép-
szavazásról) a Bogárdi TV-n 21.01 perckor, mely a március 6-án, a Bogárd és
Vidékében közzétett mûsorrendben nem szerepelt. Az automata számítógépes
rendszer eme hibájáról 21.42-kor telefonon értesítette a tulajdonost az egyik nézõ
(amit ezúton is köszönünk neki), és a szóban forgó mûsort, illetve az adást
21.53-kor sikerült leállítani. Emiatt az alábbi határozatot hozta a megyei válasz-
tási bizottság.
„Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 1/2008. (III. 9.) sz. határozata
A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság — továbbiakban TVB — a vá-
lasztási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(2) bekezdésének a) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Hor-
váth András, az MSZP Fejér Megyei Szervezetének elnöke (8000 Székesfe-
hérvár, Piac tér 12-14.) által 2008. március 9-én benyújtott kifogás tárgyá-
ban meghozta a következõ határozatot:
A Területi Választási Bizottság a kifogásban foglaltaknak részben helyt ad,
megállapítja a jogszabálysértés tényét, a jogsértõt eltiltja a további szabály-
sértéstõl, kötelezi a BOGÁRDI TV-t, hogy e határozatot a jogerõre emel-
kedéstõl számított 3 napon belül 21.00 és 22.00 óra között adásában tegye
közzé.
Indoklás
A Választási Bizottság megállapította, hogy 2008. március 8-án 21.00 és
22.00 óra között, mintegy 50 perc idõtartamban a BOGÁRDI TV mûsor-
szolgáltató a „Fórum a népszavazásról Enyingen” címû mûsor egy részét
sugározta.
A Választási Bizottság megtekintette a mûsorról készült felvételt és megál-
lapította, hogy abban a felszólaló a Kormány és a Kormánypártok tevékeny-
ségét kritizálta. Látható volt továbbá a szónoki emelvényen a FI-
DESZ—MPSZ népszavazási kampányplakátja.
A Választási Bizottság tanúként hallgatta meg Hargitai Lajost, a
BOGÁRDI TV tulajdonosát, Kiss Virágot, a TV vezetõjét és Varga Zsol-
tot, a TV technikai munkatársát. Tanúvallomásaikból megállapítható volt,
hogy a kifogás tárgyát képezõ mûsor kizárólag Sárbogárdon volt fogható. A
mûsort legfeljebb mintegy 600 fõ nézhette, a konkrét nézõszám vagy egyéb
közelebbi nézettségi adat nem volt megállapítható.
A mûsor tartalma és sugárzásának idõpontja alapján egyértelmûen megál-
lapítható, hogy a mûsorral, a mûsor szolgáltatója, a BOGÁRDI TV kimerí-
tette a Ve. 42. §-ában rögzített, „A kampánycsend megsértése” tényállását.
Tekintettel arra, hogy TV mûsorszolgáltatóról van szó, és e mûsorszolgálta-
tási tevékenységét jelenleg is folytatja, és a jövõben is folytatni kívánja, min-
denképpen indokolt volt vele szemben a Ve. 78. § (1) bek. B) pontjának al-
kalmazása.
E határozatot közzétételére irányuló kötelezés a Ve. 44/A. § (2) bekezdé-
sén alapul.
A kifogás hivatkozott továbbá arra, hogy megvalósult a választási eljárás
alapelveinek megsértése is. A Választási Bizottság álláspontja szerint a
BOGÁRDI TV megsértette a választás tisztasága alapelvét is, mert az a
magatartás, amely kimeríti a kampánycsend megsértését, egyúttal a Ve. 3. §
a) pontjának sérelmét is jelenti.
A kifogásban az elõterjesztõ kérte továbbá a választási eljárás megsemmisí-
tését és megismételtetését Sárbogárd, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta,
Pálfa, Sáregres községek vonatkozásában.
Tekintettel arra, hogy a kérdéses mûsor kizárólag Sárbogárdon volt fogha-
tó, azért a fent felsorolt többi község vonatkozásában szóba sem jöhet a sza-
vazóköri eredmények megsemmisítése és a választás megismételése.
Sárbogárd vonatkozásában ugyan egyértelmûen megállapítható a jogsértés
ténye, azonban a Választási Bizottság álláspontja szerint nem nyert bizonyí-
tást, hogy a népszavazás eredményére a mûsor kihatással lett volna.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. §. 80. § (1) - (4) bekezdésén ala-
pul.
Székesfehérvár, 2008. március 9.
Dr. Kara Pál, a bizottság elnöke”
Nézõinktõl ezúton is elnézést kérünk a meghibásodás miatt.

Hargitai Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Sárbogárd, a környezõ
települések és a kistérség minden lakóját

2008. március 21-én, pénteken,
18 órakor

a civil mûhely fórumára,

a sárbogárdi mûvelõdési házba!
Vendégünk:

Letenyei László
településszociológus,

a Budapesti Corvinus Egyetem docense

Elõadásának címe:

A társadalmi egyeztetés szerepe
a településfejlesztésben.

Nyissunk ablakot a világra,
gondolkodjunk közösen!

Civil mûhely
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Polgárok, civilek javaslata
A sárbogárdi polgárokból és civil szervezetekbõl álló civil mûhely
a februári testületi ülést követõen született meg. Azóta folyama-
tosan azon munkálkodik, hogy aláírásgyûjtés, kérdõív, fórumok
révén összegyûjtse Sárbogárd és a hozzá tartozó településrészek
lakóinak véleményét egyrészt a Hõsök tere rehabilitációja, más-
részt az egész város fejlesztésének kérdésében. Fórumaik, össze-
jöveteleik bárki elõtt nyitottak, akik részt kívánnak venni a közös
munkában. Itt meghívott szakemberek segítségével széleskörû
ismeretekre tehetnek szert az érdeklõdõk a városfejlesztés téma-
körében.
A civil mûhely eddigi munkájának gyümölcseként már több mint
1200 aláírás gyûlt össze annak érdekében, hogy a kultúrház ne ke-
rüljön lebontásra és eladásra, illetve a város vezetése a lakókkal
együttmûködve fejlessze a várost. A mûhely tagjai javaslatot nyúj-
tottak be a városfejlesztési stratégia kidolgozásával kapcsolatban
február 28-án. Kérdõívet állítottak össze, melyet szociológus és
településszociológus is véleményezett. Az elmúlt két hét során
pedig az alábbi javaslatot dolgozták ki a Hõsök tere rehabilitáció-
jára, melyet az elmúlt héten, pénteken véglegesítettek, és március
11-én nyújtottak be a városvezetésnek, Tóth Zoltán építész
beépítési javaslatával együtt:
„Tisztelt Juhász János polgármester, tisztelt Képviselõ-testület!
A sárbogárdi polgárokból és civil szervezetekbõl álló civil mûhely
javaslatot dolgozott ki a KDOP -2007-3.1.1./B Település(al)köz-
pontok kialakítása és értékmegõrzõ rehabilitációja címû pályázattal
kapcsolatban, hogy az olyan tartalommal kerüljön beadásra az il-
letékes szervhez, mely Sárbogárd lakóinak elképzeléseit, vélemé-
nyét is magában foglalja, tükrözi.
Javaslataink kidolgozásához lakossági fórumokon kértük ki a la-
kók álláspontját a témában. A fórumokon elhangzottakra, vala-
mint a kultúrház lebontását ellenzõ (eddig összegyûlt) több mint
1200 aláírásra alapozva kérjük, hogy az alábbi javaslatokat épít-
sék be a szóban forgó pályázatba. Indítványunk kidolgozásánál a
költségtakarékosságot és a közös érdekek érvényesülését vettük
figyelembe. Javaslatunk elfogadása esetén idõt és pénzt takarít-
hat meg a város, hiszen az alább vázolt elképzelések illeszkednek
a Helyi Építési Szabályzatba, illetve a kialakult közlekedés rend-
jébe.
1.1 A polgármesteri hivatal és okmányiroda (hrsz: 658/3) felújítá-
sával, korszerûsítésével, esetleges bõvítésével egyetértünk. A ren-
delkezésre álló területen a szükséges fejlesztések végrehajthatók.
A funkciók átgondolása révén a hivatal épületében nemcsak a hi-
vatali tevékenység és az okmányiroda kaphatnának helyet, ha-
nem akár egy elkülönített szinten/területen, külön bejárattal
kiadható üzlethelyiségek is.
1.2 A parkolás biztosítható az önkormányzat területén, a polgár-
mesteri hivatal északi részén (hrsz: 659). A Hõsök tere zsúfoltsá-
ga így csökkenthetõ.
1.3 A parkolási problémák megoldása érdekében megfontolásra
javasoljuk a Hõsök tere közelében lévõ más területek bevonását.
2. A régi városháza (hrsz: 658/2) belseje és külseje (az udvarral
együtt) kerüljön felújításra, hogy megfelelõ helyet biztosíthasson
a testület által már elfogadott kiállítóteremnek, illetve rendez-
vényterem, -termek számára. Javasoljuk, hogy itt kapjon helyet a
polgármester és titkársága. A patinás városháza méltó helyszíne
lehetne a városvezetésnek, a protokoll, tárgyalások, fogadások
stb. alkalmával. Mivel az épület 1/5-öd részben állami tulajdon-
ban van, ezzel csökkenthetõ a várost terhelõ önrész. Ennek révén
a partnerség is tovább bõvíthetõ, ami elõnyt jelent a pályázatnál.
3.1 A József Attila Mûvelõdési Központ épülete (hrsz: 656) ne ke-
rüljön lebontásra, ehelyett újítsuk fel, korszerûsítsük kívül, belül,
és bõvítsük ki megfelelõ, nemesebb anyagok használatával, a
szerkezethez és a kisvároshoz illõ stílusban, az új igényekhez iga-
zodva.
A kultúrházban — a funkciókhoz igazítva — javasolunk elkülöní-
teni olyan tereket, helyiségeket, melyek bérbe adhatók például
teraszos kávézó, szórakozóhely, piac részére vállalkozóknak. Így

a gazdasági funkció is teret kap. A színháztermet a tér és a techni-
ka fejlesztésével — flexibilis belsõ tér kialakításával — alkalmassá
kell tenni többféle rendezvény (bálok, színház, koncert stb.) szá-
mára. Ezzel az épület kihasználtságát és bevételeit növelnénk,
mely az épület korszerûsítésén túl még eredményesebbé teszi
annak mûködtetését.
3.2 A városi könyvtár mûvelõdési központba való áthelyezésével
megoldódik a könyvtár helyhiánya. Az egy épületben való mû-
ködtetéssel csökkennek a közüzemi kiadások, és a kulturális
funkciók egymásra épülnek, a lakosság számára egy helyen elér-
hetõk. Az így felszabadult jelenlegi könyvtárépület ezáltal hasz-
nosíthatóvá, forgalomképes vagyonná válhat.
4. A gazdasági funkciót erõsítõ tevékenységeket az okmányiroda
területén, vagy a megújuló hivatal egyik szintjén, illetõleg a Helyi
Építési Szabályzatban áruháznak megjelölt területen, a Mikes
közben lehet megvalósítani.
5. A Hõsök terén található, nemzetközi egyezmények által védett
katonai temetõt és az emlékmûegyüttest (hrsz: 657) tiszteletben
kell tartani. A Hõsök tere teljes területét pedig egy európai kisvá-
roshoz méltó állapotba kell hozni, hogy valódi közösségi térré vál-
hasson.
6. A Hõsök terei volt óvoda épülete (hrsz: 622) ne kerüljön lebon-
tásra, hanem közösségi funkciót kapjon (kistérségi iroda, civil
szolgáltatóház, múzeum, vagy akár turisztikai információs pont).
Indítványozzuk, hogy az akcióterület tervpályázati úton kerüljön
megvalósításra, és több változat közül lehessen kiválasztani a leg-
megfelelõbbet. E folyamatba az önkormányzat vonja be a szak-
embereket, az építészkamarát, a lakosságot és a civil szervezete-
ket. Az elkészült terveket széles körben, nyilvánosan tegye közzé,
és teremtse meg az azokról való véleményalkotás lehetõségét. A
pályamunkák elbírálásánál kapjon megfelelõ hangsúlyt a lakos-
ság véleményének figyelembe vétele.
Azért a testület által megszavazott akcióterületre teszünk javasla-
tot, mert segíteni szeretnénk ennek a pályázatnak a megvalósulá-
sában. Azonban ha a pályázati célkitûzés más ok miatt nem való-
sul meg, akkor fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy más ak-
cióterületben gondolkozzunk.
Sárbogárd, 2008. március 4.
Tisztelettel:
Sárbogárd lakóinak és civil szervezeteinek mûhelye
(23 aláírás, melynek fele civil szervezet)”
Kíváncsian várjuk a képviselõ-testület döntését a fenti indít-
vánnyal kapcsolatban.

Hargitai Kiss Virág

LAKOSSÁGI KÉRDÕÍV
A sárbogárdi polgárokból, civil szervezetekbõl

álló civil mûhely egy kérdõívet állított össze

Milyen várost szeretnénk mi, Sárbogárd lakói?
címmel

Ennek segítségével Sárbogárd, Sárszentmiklós, Rétszilas,
Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Töbörzsök, Kislók la-
kóinak elképzeléseit szeretnénk összegyûjteni arról, hogy mi-
lyen megvalósítható változtatásokat tartanak szükségesnek a
településen. A kérdésekre adott válaszokból egy tervet szeret-
nénk kidolgozni, amivel segíteni szeretnénk a képviselõ-testü-
let munkáját. A terv megvalósításában pedig aktívan részt sze-
retnénk venni, remélhetõleg minél több helyi lakos közremû-
ködésével.
A kérdõívek megtalálhatók többek között a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében, valamint a mûvelõdési központban.
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A Sárszentmiklósi SE tájékoztatója az egyesítésrõl
Megdöbbenve olvastam a Bogárd és Vidé-
ke újság múlt heti számában Szakács Ist-
ván nyilatkozatát, mely szerint a Sár-
szentmiklós SE és a Sárbogárd LSC labda-
rúgócsapatainak egyesítésérõl folytatott
tárgyalások a Sárszentmiklós SE egyoldalú
feltételei miatt szakadtak meg.
A valóság azonban teljesen más, s ezúton
tájékoztatja a Sárszentmiklós SE vezetõsé-
ge Sárbogárd lakosságát, sportot kedvelõ
közönségét, a polgármester urat, a civil bi-
zottság elnökét, vezetõségét, valamint a
képviselõ-testületet a tényekrõl.
A Sárszentmiklós SE 2008. januári köz-
gyûlésén megjelent 56 fõ megbízta Nagy
László elnököt az egyesüléssel kapcsolatos
tárgyalások folytatására. Ezt megelõzõen
vezetõségünk már 2005/2006-ban felke-
reste a Sárbogárd LSC elnökét, vezetõségi
tagjait két alkalommal a két szakosztály
egyesítésével kapcsolatos tárgyalások
ügyében. Az elsõ alkalommal a megbeszélt
idõpontban nem jelentek meg. A második
alkalommal a tárgyalás hiábavalónak tûnt.
2007 decemberében ismételten felkeres-
tük Sárbogárd újonnan megválasztott el-
nökét, Szakács Istvánt és a vezetõséget. Fi-
gyelembe véve mind a két szakosztály ne-
hézségeit, az önkormányzat szûkös anyagi
helyzetét, a nehéz utánpótlás-nevelést, a
Sárszentmiklós SE vezetõsége az egyesí-
tésben látta a megoldást. Úgy gondoltuk,
hogy egy klub mûködtetése képzett edzõk-
kel, tehetséges játékosokkal gazdaságos
mûködésre, eredményes munkára adna le-
hetõséget. Az eddigi hagyományokat õriz-
ve (emléktornák, gyermeknap, szabadidõ-
sport, kézilabda, kispályás foci, tenisz)
egyesült erõvel mûködnénk tovább.
E gondolatok jegyében megkezdett tár-
gyalásunk úgy nézett ki, megvalósul.
A Sárbogárd LSC elnöke, Szakács István
megbízott, hogy Nedoba Károlynál, a civil
bizottság elnökénél további tárgyalások
érdekében járjak el. Többszöri kérésemre
a kiértesítésben megjelent idõpontban a
következõ személyek jöttek el: Nedoba

Károly, Sinka Tibor képviselõk, Sárközi
László, a civil bizottság tagja, Nagy László,
ifj. Nagy László, Domján János és Palotás
Péter. Hosszú várakozás után már távozni
készültünk, amikor megjelent Szakács
István és Tóth Zoltán.
A tárgyalást Nedoba Károly nyitotta meg:
vázolta az önkormányzat szûkös lehetõsé-
geit, de nem zárkózott el a további támoga-
tástól, valamint hozzátette, hogy ez a kis
város szerinte sem bír el két labdarú-
gó-szakosztályt. Õ is egyetértett azzal,
hogy a tehetséges játékosokat össze kelle-
ne fogni. Hangsúlyozta, hogy gazdaságilag
is idõszerû lenne a két szakosztály egyesí-
tése. A civil bizottság elnöke javasolta és
támogatta a fúziót, szerinte ez csak a két
egyesület akaratán és a közgyûlésen múlik,
nem az önkormányzaton.
Ezután a Sárszentmiklós SE vezetõsége
egyetértett az elõterjesztéssel, és megerõ-
sítette, hogy a jövõ útja az egyesítés. Úgy
tûnt, hogy a Sárbogárd LSC vezetõsége is
hajlandóságot mutat. A civil bizottság tag-
jai — Sárközi László és Sinka Tibor képvi-
selõ — részletesen értékelték a két csapat
eredményeit, mélyen belelátva a gondja-
inkba is. Õk is az egyesülésben látták a
megoldást, és kérték az egyesületek elnö-
keit, hogy errõl tájékoztassák a sportoló-
kat, és vigyék az ügyet a közgyûlés elé. Ifj.
Nagy László és Domján János szerint is
erõinket egyesítve gazdaságosabban,
eredményesebben szerepelhetnének spor-
tolóink. Szakács István és Tóth Zoltán nyi-
latkozatából úgy tûnt, õk is azon lesznek,
hogy ez a cél megvalósuljon. Elmondták
aggályaikat, éppen ezért mielõtt a közgyû-
lés elé vittük volna az ügyet, még egy tár-
gyalást folytattunk.
A második tárgyaláson megállapodás szü-
letett játékosok átadásáról mind a két fél
részérõl. A Sárszentmiklós SE részérõl
fontos volt közölni, hogy az egyesület nem
szûnhet meg, mert abban az esetben ala-
csonyabb osztályba sorolnák (III. osztály-
ba), csak névváltozás fog történni. Sárbo-

gárd labdarúgó-szakosztályának kell meg-
szûnnie. Ennek jogi, technikai lebonyolítá-
sában Nedoba Károly az önkormányzat
nevében felajánlotta segítségét. Egy klub
esetén lenne egy megyei I. osztály és egy
megyei III. osztályú csapat. Sárbogárdra
kerülne az összes utánpótlás-nevelés és a
III. osztályú bajnoki mérkõzések lebonyo-
lítása, Sárszentmiklóson pedig a megyei I.
osztályú mérkõzések, tenisz, kézilabda,
emléktornák, gyermeknapok, kispályás
sportolások, kosárlabda.
Az utolsó tárgyalás a sárszentmiklósi
sportpályán arra volt jó, hogy Szakács Ist-
ván, jóhiszemûségemet kihasználva, arra
hivatkozva, hogy segítsük egymást, több
szerzõdést felbontatott velem, és játékoso-
kat adtam át neki ingyen. Ellenben õ egy
játékost úgy adott át, ha kifizetjük az egy-
éves tagdíját, melyet az egyesület nem volt
hajlandó kifizetni; ezt a játékos tette meg.
Ezek a tények.
Szakács Istvánnak a múlt heti cikkben
megjelent állításai többszörösen hazugok:
— hazugság, hogy bárkit is kimazsoláztam
volna a játékosok közül;
— hazugság, hogy Nedoba Károly önszán-
tából hívta össze a két sportszervezet veze-
tõségét (a Sárszentmiklós SE vezetõségé-
nek többszöri kérésére tette ezt);
— hazugság, hogy kívülrõl bárki (Nedoba
Károly) akart bennünket egyesíteni;
— hazugság az egyesítést Nedoba Károly
politikai játékának tekinteni.
Az egyoldalúságról csak annyit, hogy ami-
kor Szakács István a Sárszentmiklós SE
edzõje volt:
— egyoldalúan a Sárszentmiklós SE fizet-
te ki az edzõi tanfolyamát;
— egyoldalúan õ nem volt hajlandó tagdíj-
fizetésrõl gondolkodni, sõt, biztatta a játé-
kosokat, hogy ne fizessenek;
— egyoldalúan elcsábított öt sportolót
Pálfára;
— egyoldalúan polgári pert indított a
Sárszentmiklós SE ellen, mert nem akar-
tam a játékosokat Pálfára adni;
— egyoldalúan megszegte edzõi kötelessé-
gét: az edzésre késve, vagy egyáltalán nem
jelent meg.
Hozzáteszem, számomra elégtételként
szolgál, hogy az akkor eltávozott játékosok
ma már újra a Sárszentmiklós SE színei-
ben játszanak.
Kérem Szakács Istvánt, hogy a valótlanul
közzétett nyilatkozatáért nyilvánosan kér-
jen bocsánatot!
Véleményem szerint, ha Szakács István
nem tájékoztatja félre a sportolókat, el-
mondja az egyesítéssel járó elõnyöket, si-
keres, szép eredményeket elérõ klub
jöhetett volna létre.
A Sárszentmiklós SE vezetõsége nevében
az egyesüléssel kapcsolatos tárgyalást le-
zártnak tekintem. Bízom abban, hogy egy-
szer majd gyõz a józan ész…

Nagy László, a Sárszentmiklós SE elnöke

Sárszentmiklósiak Tabon
A sárszentmiklósi U9-esek (akik zömmel 8 évesek) szombaton egy focitornán vettek
részt, ahova meghívottként érkeztek. A kis csapat lelkes szülõkkel indult útnak, és
Tabon 4 csapat részvételével óriási gyõzelmet arattak. A rendezõ szerint: „Jöttek, lát-
tak, gyõztek!” Edzõjük: Mondovics Zoltán.

Az eredmények:

Tamási—Sárszentmiklós 0-2,
Sárszentmiklós—Tab 3-2,
Sárszentmiklós—Balatonföldvár 3-1.

A legjobb kapus díját is a miklósiak hoz-
ták el Barabás Józsika személyében.

Köszönjük a támogatók: ifj. Nagy László,
Rozgonyi és Fövenyi segítségét.

Szülõk

A  fotó az
edzésen készült
(nem látható a teljes csapat).



Bogárd és Vidéke 2008. március 13. ÉLETMÓD 5

Melyik az egészséges víz?
Múlt csütörtökön Várhegyi László természetgyógyász tartott elõ-
adást az egészséges életmódról a József Attila Mûvelõdési Köz-
pontban. Sajátos felfogású, gyakorlati bemutatóval egybekötött
elõadását nem elõször hallhattuk már Sárbogárdon. Számos
technikai eszközzel, gyakorlati kísérletekkel támasztotta alá el-
képzelését. Már az elsõ mondatával meghökkentette hallgatósá-
gát. Fölfogása szerint ugyanis a tej a társadalom gyilkosa, amit a
felnõtt embernek, mint mérget, ki kell iktatnia a táplálkozásából.
Elmondása szerint a természetes vizek is károsak az egészségre,
csak desztillált vizet szabad fogyasztani. Egy elektromos készü-
lékkel látványos kísérlet keretében csapatta ki az ásványi anyago-
kat a különbözõ vizekbõl. A sárkeresztúri vízben láthattuk a leg-
több kicsapatott ásványi anyagot, de sok volt a sárbogárdi vízben,
és egy csecsemõk részére forgalmazott ásványvízben is. Az esõvíz-
ben és a desztillált vízben — mint várható volt — nem talált a ké-
szülék ásványi anyagot.
(A riasztó látvány ellenére jómagam nem tántorodtam el a sár-
bogárdi víz fogyasztásától, amit a megyében az egyik legjobbnak tar-
tok, és szívesen fogyasztok. Annak magas vastartalma oldott for-
mában csökkenti a szervezet vashiányát. Véleményem szerint ennek
a víznek a fogyasztása és a helyi termelésû zöldségekbõl, mézekbõl,
gabonafélékbõl összeállított táplálék még mindig egészségesebb,
mint azok a drága vitaminok, táplálék-kiegészítõk, amiket Várhegyi
László az elõadásában hallgatóságának ajánlott. Szerk.)
A csaknem háromórás elõadásban sok hasznos, megfontolásra
érdemes gondolatot, javaslatot is hallhattunk.
A desztillált vizes kúra bizonyára jelentõs segítséget ad bizonyos
betegségek esetén a gyógyulásra, mint ahogy sok más javallata
van a vércsoport szerinti táplálkozásnak, só nélküli diétás kúrá-
nak stb., hiszen az elõadó elmondása szerint a hozzá forduló
betegek gyógyulási esélye csaknem 100 %-os.
Várhegyi László Fejér megyében, Elõszálláson született 1947-
ben. Nagyszüleitõl tanulta a természet szeretetét és a népi gyógy-
módok többségét. Mérnök, majd rendõr lett. 1992 óta gyógyít. Pe-
dagógusi és közlekedéspszichológusi végzettséget is szerzett.
1988 óta vegetáriánus étrenden él. Radiesztéziát is tanult Szõke
Lajostól, és foglalkozott az ételek energetikájával is. Bicsérdy Bé-
lától a könyvei révén, valamint a ma is élõ bicsérdistáktól sokat ta-
nult. Másik tanítómestere Ferencsik István volt, akitõl megtanul-
ta a mazdaznan életmódot és táplálkozást. Dr. Oláh Andor, prof.
dr. Török Szilveszter és id. Schirilla György is hatott a gondolko-
dására. Bioenergetikusi, fitoterapeuta, életmód-tanácsadó és te-
rapeuta képesítéseket szerzett. 1996-tól az Elixír Gyógyköz-
pontban dolgozik, s egyben a Herba Ház tanácsadójaként is tény-
kedik.
1998-tól élharcosa a vércsoport szerinti táplálkozásnak, õ maga is
így táplálkozik. Ezzel érte el a legnagyobb sikerét a gyógyításban.

Harmadik éve desztillált vizet iszik, és azzal is fõz. Tapasztalata
szerint Dr. O. Z. A. Hanish desztillált vizes terápiája minden be-
tegségnél hatásos, kiegészítve a vércsoport szerinti, vegetárius, bi-
csérdista és mazdaznan elvekre épülõ táplálkozással, no meg az
ortomolekuláris medicinával. Tapasztalata szerint ez visszafordít
minden betegséget, ha a lélek is egészséges.

A lelki egészség és a lelki tisztaság nagyon fontos a gyógyulásnál.
Bioenergetikusként, agykontrollos, reikis, univerzális energiás,
táltos, spiritiszta stb. módszerekkel segít a betegeknek a test—lé-
lek—szellem egységének, harmóniájának megteremtésében.
Mérésekkel igazolja a radar-, a mobil-, a tévé-, a rádió-, a szatellit-
stb. sugárzások, az elektroszmog, valamint a geopatikus sugárzá-
sok egészségre káros hatásait. Bevallotta, hogy harmadik éve
visszatért a sófogyasztók táborába, mert a sóhiányos étkezés ki-
kezdte az egészségét, de csak patikai sót fogyaszt, mert véleménye
szerint a kereskedelmi forgalomban lévõ valamennyi só mérgezõ
összetevõket tartalmaz. Amióta tiszta vizet és tiszta sót fogyaszt,
ismét makkegészségesnek tudja magát.

A sportban is szép sikereket ért el. Korosztályában veteránolim-
piai bajnok lett kalapácsvetésben. Ultra súlyvetésben (25,4 kg) vi-
lágbajnoki ezüstérmet szerzett. Tízpróbában a rendõrolimpián
Stockholmban ezüstérmes lett.

Harcot hirdetett a bioterrorizmus ellen. Mostanában errõl tart
elõadásokat szerte az országban, s itt, Sárbogárdon is sokat hal-
lottunk errõl.

Hargitai Lajos

A nagyhét katolikus szertartásainak rendje Sárbogárdon és az ellátott területeken
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Hírek a sárszentágotai iskolából
A magyar kultúra napja alkalmából két
kategóriában hirdettünk pályázatot isko-
lánk és a tagintézményeink számára. Ma-
gyar irodalomból egy kedvenc népmese
bemutatása volt a feladat, rajzból pedig
egy magyar népmese illusztrálása. A beér-
kezett pályamûvek (68) legjobbjai:
Irodalomból 1. Szekeres Mercédesz 8. o.,
Kolozsvári bíró (a mese a keretben olvas-
ható), 1. Bognár Ádám 4. o.
Rajzból 1. Barabás Máté 6. o., 1. Kovács
Vivien 3. o.
Különdíjat kapott Cellár Bianka és Nagy
Melinda Sárkeresztúrról.
A pályamûvekbõl és a tanulók könyveibõl
összeállított kiállítást egy hétig látogathat-
ták a tanulók és a falu lakossága.
A farsangi jelmezversenyt az iskola és az
SZMK a kultúrházban rendezte meg, telt-
ház elõtt. A legmuzikálisabb jelmezes Ma-
yer Rózsa, a leglilább Sinkovics Bianka, a
legötletesebb a kézen járó ember: Nagy
Balázs, a legviccesebb a bohóc: Kéri Virág.
Díjat kapott még a napraforgó, Hófehér-
ke, a csoportok közül a Hooligans zenekar,
a 4.o. Dömdödöm jelenete, valamint a két
hastáncos: Cser Ágnes és Horváth Éva. A
rendezvény bevételét, 61.000 Ft-ot, kirán-
dulásra és jutalmazásra fordítja az iskola.
Fejér Megyei Népdaléneklési Versenyen
Soponyán Nagy Kamilla 7. o. diák az orszá-
gos döntõbe jutott. Mayer Rózsa 6. o. ta-
nulót is javasolta a zsûri továbbjutásra,
azonban — mint utólag kiderült — csak
7-8. o. tanulók mehetnek tovább. Elért
eredményük nagyon értékes, hiszen 96
versenyzõ közül a zsûri négy produkciót
juttatott tovább. Felkészítõ tanáruk Balázs
Lilla.
Intézményünk még 2004-ben létrehozta
egyesületét, melynek célja a tanulók jutal-
mazása, szabadidõs és kulturális tevékeny-

ségük, tanulásuk támogatása, szervezése.
Ebben az évben a támogatók adójuk 1
%-ával segíthetik a fenti célok megvalósu-
lását.

Egyesületünk neve:

SÁRSZENTÁGOTAI ÁLTALÁNOS IS-
KOLA GYERMEKEIÉRT EGYESÜLET.

Adószámunk:

18501104-1-07

Az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc tiszteletére 2008. március 14-én, 18
órától fáklyás felvonulással ünnepi meg-
emlékezést tartunk, melyre tisztelettel hí-
vunk minden érdeklõdõt. Gyülekezés a
Széchenyi és a Templom út keresztezõdé-
sénél lesz, az ünnepség helye: az általános
iskola 1848-as emlékmûve.

Józsa Gáspár, Gerse Ferenc

A kolozsvári bíró
Ezt a népmesét gyermekeknek és felnõt-
teknek egyaránt ajánlom, mert egyike a
magyar népmesevilág legigazságosabb
és legtanulságosabb meséinek!
Élt egyszer egy kegyetlen bíró Kolozsváron,
aki a szegény város népével hordatta be a
fáit az udvarába, fizetség nélkül. Ezt Má-
tyás király is megneszelte, ezért felkereke-
dett és álruhába öltözve megállt a bíró há-
zánál, hogy saját maga gyõzõdjön meg az
igazságról. Több se kellett a bíró hajdúi-
nak! Se szó, se beszéd, rögtön befogták fát
vágni, és még jól el is náspángolták. Mátyás
pedig titokban ráírta a nevét három hasáb-
ra, majd másnap megjelent királyi ruhában
az udvarban, és a három fadarabbal a ke-
zében elszámoltatta a kegyelemért esedezõ
bírót. Estére le is fejezték a zsarnokot, és az
emberek, akik ezt látták, lelkesen kiáltot-
ták: „ÉLJEN MÁTYÁS KIRÁLY! EZ AZ
IGAZSÁG!”
Ez a népmese számomra nagyon tanulsá-
gos és példamutató értékû volt. Sajnos már
csak a mesékben lehet hallani arról, hogy

az igazság legyõzi a zsarnokságot. Hiszen a
mai modern világ a technika fejlõdésével
háttérbe szorította a mesék igazi jelentõsé-
gét. Mert a mesék valójában rólunk is szól-
nak egy kicsit. Rémséges boszorkányok,
hétfejû sárkányok vagy kegyetlen urak még
ma is vannak, akikkel nap, mint nap meg
kell vívnunk harcunkat a való életben. A
személyek, a helyszínek mások, de a tanul-
ság, a jóság gyõzedelmeskedése a gonosz fe-
lett mind-mind emberi sorsokon íródik. A
mesékbõl erõt meríthetünk a mindennapi
gondokban, és elvágyódhatunk egy olyan
világba, ahol a fantázia által minden meg-
oldható!
Nemhiába szerette a nép Mátyás királyt,
mivel nem volt több hozzá hasonló királya
a magyaroknak. Azonban Mátyás halálá-
val meg is halt az igazság.
Még ma is kesereg a nép: „MEGHALT
MÁTYÁS KIRÁLY, ODA AZ IGAZ-
SÁG!”

Készítette: Szekeres Mercédesz 8. osztály

Suzuki Barta nõi amatõr kézilabda-bajnokság
Qualitybuild–Légió 2000

14:18 (8:11)
Vezették: Sárközi, Takács. Qualitybuild: Jákli,
Parrag, Csepregi, Pajor, Pável, Gazsó, Markó.
Csere: Fûrész, Iványi, Magyar, Mészáros, Sup-
licz, Braun, Mendi. Légió: Németh, Nagy A.,
Nagyné, Balogh, Vitéz, Nagy B., Jungwirth. Cse-
re: Fekete, Goldberger, Álló, Oláh, Gál, Ko-
vácsné, Szabó. A mérkõzést felvételrõl a Bo-
gárdi TV adásában tekinthetik meg.

Gázmodul–ÖTYE 14:24 (5:13)
Vezették: Sárközi, Takács. Gázmodul: Dallosné,
Dallos V., Szántó, Lepsényi, Kovács, Dallos K.,
Kiss. Csere: Ujj, Tar, Szõnyegi, Kovács, Freschli.
ÖTYE: Némethyné, Herczeg, Szeip, Földiné,
Killerné, Takács, Horváthné. Csere: Molnárné,
Reiter, Lepsényiné, Vargáné, Szántó. Váltott vé-
dekezést játszott az ÖTYE, elõször hatos falat,

majd öt-egyet védekeztek. Földiné jól zárta ki a
játékból Lepsényit. Alapvetõen a mérkõzés esé-
lyese magabiztos játékkal lehengerelte a Gáz-
modult. Kiállítás: 0, illetve 0. Hétméteres: 0, illet-
ve 6/5. Góldobók: Dallos K. 2, Tar 3, Lepsényi 5,
Kovács 1, Dallos V. 2, Freschli 1, illetve Mol-
nárné 1, Killerné 9/1, Földiné 2/5, Takács 1,
Szántó 1, Szeip 4.

Suzuki Barta–Bajos Csajok
21:5 (9:2)

Vezették: Sárközi, Takács. Suzuki: Huszár, Kar-
nis, Kiss, Takács, Koncz, Vámosiné. Csere:
Végh, Barta, Braun, Roszkopfné, Kulifai, Vizi,
Vitéz. Bajos Csajok: Mészáros, Bárányos,
Veresné, Foltányi, Soós, Flõgl, Vörös. Csere:
Lekner, Demeterné, Lepsényi, Bugyik. A Varázs
Garázs átalakult, páran befejezték a játékot. Na,
de a mozogni vágyó hölgyek új néven folytatják
a versenyt. Mozognak, és ez a lényeg. A maga-

biztos védekezést bemutató Suzuki Barta csapa-
ta a támadások befejezését is viszonylag elég
biztosan értékesítette, annak ellenére, hogy Ta-
kács G. nehezen találta el a kaput. De ha egyszer
beindul, akkor nincs megállás. Nem találták az
ellenszert a Bajos Csajok. Kevés gólt dobtak.
Kiállítás: 0, illetve 2 perc. Hétméteres: 1/1, illet-
ve 0. Góldobók: Takács 2, Kiss 5, Karnis 1, Kulifai
2, Vizi 5, Koncz 5/1, illetve Lekner 2, Soós 1,
Bárányos 2.

Tabella

1. ÖTYE 6 - - 121:74 12
2. Suzuki Barta 4 1 1 95:69 9
3. Gázmodul 3 1 2 98:99 7
4. Légió 2000 3 - 3 87:94 6
5. Bajos Csajok 1 - 5 63:101 2
6. Qualitybuild - - 6 76:103 0

G. F.
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Nõnap a nyugdíjasoknál
Hétfõn este köszöntötték a városi nyugdíjasklub férfi tagjai nõtársaikat verssel, virággal, köszöntõlappal. Erre az alkalomra õk készí-
tették a közös vacsorát is, méghozzá olyan ételt, amit a férfiak is biztonságosan el tudnak készíteni: libazsíros kenyeret lilahagymával és
teával. A vacsora után meg is táncoltatták a hölgyeket, akik mind a nõnapi köszöntésnek, mind a gavalléros táncnak nagyon örültek.

/H/

Kiállítás a könyvtárban
Hétfõn este Monhaltné Patkós Mária
pálfai amatõr képzõmûvész képeibõl, al-
kotásaiból rendeztek kiállítást a városi
könyvtárban.
A kiállítást hétfõn este Horváth Margit új-
ságíró nyitotta meg, és egyúttal Mari sze-
mélyes barátjaként méltatta a bemutatott
alkotásokat. A megnyitón közremûködött
a pálfai Rozmaring népdalkör.
Patkós Mari naiv festõként indult az ama-
tõr képzõmûvészi pályán. Mint a vele foly-
tatott beszélgetésben elmondta: õt a festé-
szet mentette meg a haláltól. Fodrászként,

háromgyermekes családanyaként, az idõs
szülõk gondozójaként infarktuson, majd
idegösszeroppanáson esett át sok évvel ez-
elõtt. Kórházba került, majd leszázalékol-
ták, így munkáját, a fodrászatot abba kel-
lett hagynia. Orvosa tanácsára kezdett raj-
zolgatni, festegetni. Egyre jobban ment a
festés, aztán díjakat is nyert képeivel, ami
bátorította, hogy komolyabban is foglal-
kozzon képzõmûvészettel. Végül igazi
életszenvedéllyé vált számára az alkotás.

Az elsõ idõkben csendéleteket, tájképeket
festett, aztán, ahogy egyre inkább kifejlõ-
dött a belsõ látása, a víziók, álmok megfes-
tésével is megpróbálkozott. Ezzel egy új
szakasz kezdõdött az életében. A festés
mellett készít tusrajzokat, de megpróbál-
kozott a textillel és a kerámiával is. Figye-
lemre méltó az a néhány kisplasztika, ami-
ket szintén láthatunk ezen a kiállításon.
Amellett, hogy az infarktus miatt leszáza-
lékolták, rendkívül tevékeny életet él. Ma
már nem kell gyógyszert szednie, köszön-

hetõen a pozitív gondolkodásnak. A család
életének szervezése mellett szervezi a nép-
dalkört, a pálfai szociális otthon ápoltjai-
nak hivatásos gyámjaként eljár a sérült em-
berek ügyeiben, és akkora lelke van, hogy
abba belefér nemcsak egy egész család, de
az egész falu is.
Patkós Marival készült beszélgetésünket
láthatják a Bogárdi TV hétfõi Lélekút esti
adásában.

Hargitai Lajos
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság

Flamengó–Taki Team 4:1 (2:1)
Vezette: Tóth I. Flamengó: Lekner, Tóth, Berta, La-
katos, Verbóczki. Csere: Banda, Derecskei, Gál,
Németh. Taki Team: Lajtos, Bodó, Vörös, Tar,
Rohonczi R. Csere: Barcsa. Nagyobb arányú is lehe-
tett volna a Flamengó gyõzelme, bár az elsõ félidõ
elég szoros eredményt hozott. Kettõ-egyes állásnál
Berta idegeivel baj volt. A második félidõben kitá-
madt a Taki Team az egyenlítés reményében, de
bánhatták, mert Verbóczki újabb két találatával meg-
pecsételte sorsukat. Mesterhármas! Sárga lap:
Tóth, Verbóczki. Góllövõk: Derecskei, Verbóczki 3, il-
letve Bodó.

Sárkeresztúr KIKE–OMV 3:2 (1:1)
Vezette: Szakács I. KIKE: Visi, Vörös, Hajdinger J.,
Szauervein, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Madár. OMV:
Plézer, Lengyel, Nagy, Gráczer, Killer. Csere: Erõs,
Fábián. 2. perc: Nagy lövését védte Visi. 4. perc:
Gráczer gurított a kapu mellé. Killer lövését védte
Visi. 5. perc: Hajdinger J. emelt kapu mellé. 8. perc:
szögletdobás után Lengyel lõtt gólt. 11. perc: Len-
gyel óriási helyzetben lyukat rúgott. 12. perc:
Hajdinger J. lövését védte Plézer. 13. perc: Killer lö-
vését védte Visi. 16. perc: Sütõ perdítését védte
Plézer. 19. perc: Hajdinger J. félpályán túlról lõtt lab-
dájába, Sütõ beleért, megtévesztette Plézert, mely a
kapuban kötött ki. 21. perc: Hajdinger J. lõtt kapu
mellé. 22. perc: szabadrúgás után Madárhoz került a
labda, lefordult védõjérõl, gólt lõtt. 24. perc: szabad-
rúgásból Hajdinger J. a bal alsó sarokba lõtte a lab-
dát. 28. perc: Killer indította Nagyot, lövése után a
labda a kapuban kötött ki. Az egyenrangú csapatok
mérkõzésébõl a KIKE került ki gyõztesen, hiába küz-
dött az egyenlítésért a több helyzetet kidolgozó
OMV. Piros lap: Hajdinger Z. Góllövõk: Sütõ, Madár,
Hajdinger J., illetve Lengyel, Nagy.

Vidám Fiúk–Cece Öregfiúk 6:1 (3:0)
Vezette: Tóth I. Vidám Fiúk: Kiss, Huszti L., Németh,
Horváth, Huszti R. Csere: Huszti J., Huszti N.,
Kovács. Cece: Fülöp, Danicsek, Klazer, Kokics, Kiss
J. Csere: Démuth, Farkas. 3. perc: Horváth átadásá-
ból Huszti L. szerezte meg a vezetést. 6. perc: Hor-
váth növelte az elõnyt. 9. perc: Horváth bemutatta,
hogy kell kihagyni nagy helyzetet. 13. perc: Horváth
lövésébe Danicsek beletette lábát, a labda saját ka-
pujában kötött ki. 17. perc: Horváth az elsõ félidõ leg-
nagyobb helyzetét hagyta ki. 23. perc: Démuth ha-
gyott ki helyzetet, a kontrából Huszti J. lõtt gólt. 28.
perc: Danicsek lövését Kiss szögletre ütötte. 35.
perc: Kovács lökött a hatoson belül, büntetõ, Kiss J.
biztosan értékesítette. 37. perc: Huszti L. egyéni ak-
ció után eredményes. 39. perc: szöglet után Horváth
lõtte a labdát a kapuba. Góllövõk: Huszti L. 2, Horváth
2, Danicsek (öngól), Huszti J., ill. Kiss J.

DKS–Légió 2000-Fair Bútor 0:2 (0:0)
Vezette: Szakács I. DKS: Suplicz, Kelemen, Somogy-
vári, Domján, Strausz. Légió: Megyesi, Németh,
Csuti I., Csuti II., Mondovics. Csere: Szilágyi Cs.,
Szilágyi F. Küzdelmes mérkõzést vívott a két csapat.
Az elsõ félidõben nem bírtak egymással. Kimaradt
helyzetek mindkét oldalon elõfordultak. A második
félidõ utolsó két percére elfáradt a csere nélkül pá-
lyára lépõ DKS, ez hozta meg a Légió gyõzelmét.
Megyesi múlt heti formáját kijavítva remekelt a ka-
puban, ennek is köszönhetõ a három pont. Góllövõk:
Csuti II., Mondovics.

Bad Boys–Reál Margit 3:6 (2:2)
Vetette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Hajba,
ifj. Soós, Kuti. Csere: Horváth I. Reál Margit:
Verbóczki, Márton, Kiss J., Fövenyi, Dani. Csere:
Hollósi, Hufnágel, Illyés, Kis Cs., Rozgonyi. 1. perc:
Kuti félpályáról lõtt, Verbóczki nem tudta védeni a ta-

karásból ellõtt labdát. 10. perc: Kis Cs. egyenlít. 18.
perc: Kuti ismét vezetéshez juttatta csapatát. 20.
perc: Kis Cs. egyenlít. 21. perc: Kis lövése a felsõ ka-
pufáról levágódott. Még ugyanebben a percben
Rozgonyi lõtt gólt, csapata átvette a vezetést. 23.
perc: Rozgonyi lehetetlen szögbõl növelte az elõnyt.
25. perc: szép támadás után kijátszott védelem, Kis
— gól. 36. perc: szöglet után Mikuli lõtt gólt. 40.
perc: Kis kapufás gólt lõtt. A második félidõre elké-
szült erejével a Bad Boys. Sárga lap: Illyés. Góllövõk:
Kuti 2, Mikuli, illetve Kis 3, Rozgonyi 2.

Haladás–Toledo 2005 7:2 (3:1)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Szántó Zs., Ba-
logh, Szántó K., Varga. Csere: Kis Szabó, Szalai.
Toledo: Horváth I., ifj. Bodoki, Csuti T., Dombi, Kiss
A. Csere: Barabás, Csuti J., Horváth Zs. Hamar tud-
tára adta a Toledonak a Haladás, hogy a mai napon ki
az úr a pályán. 2. perc: Varga lõtt gólt. 4. perc: szöglet
után Varga a még alvó Bodoki és Horváth mellett
szerezte második gólját. 5. perc: Szántó K. lövése
után a labda visszapattant hozzá, másodszorra már
nem hibázott. 7. perc: emberelõnybe került a Toledo,
de nem tudott élni az adódó lehetõséggel. 15. perc:
szépített a Toledo Bodoki révén. A második félidõ is
Haladás-fölénnyel és gólokkal telt. Szépíteni csak
Bodokinak sikerült. Piros lap: Balogh 2 perc.
Góllövõk: Varga 5, Szántó K., Balogh, illetve ifj.
Bodoki.

Pusztaegresi Fiúk–Vasutas 1:3 (1:1)
Vezette: Szakács I. P. egres: Ellenbruck, Magyarosi,
Batári, Bihar, Fodor. Csere: Magyar, Molnár, Egyed.
Vasutas: Szabó, Czeiner, Bozsoki, Fésû, Gászler.
Csere: Guszejnov, Freschli, Soós. Hozták régi formá-
jukat a Pusztaegresi Fiúk. A kezdeti lendület nagyon
megtört, elégedettek a megszerzett pontokkal. A
múlt heti gyõzelem után újra gyõztesként hagyhatta
el a pályát a Vasutas. Góllövõk: Bihar, illetve
Bozsoki, Fésû, Gászler.

BB-Truck SE–Sárbogarak 1:4 (0:2)
Vezette: Szakács I. BB-Truck: Meilinger, Balázs,
Dobrovoczki, Zobák, Zádori. Csere: Varga, Kovács,
Simon, Pálinkás, Gilicze. Sárbogarak: Futó, Gazdag,
Czipp, Kónya, Steinbach. Csere: Dizseri B., Dizseri
P., Németh. A fiatalok nemcsak futottak, de gyõztek
is. Komolyan veszik, hogy megcélozzák a dobogó va-
lamelyik fokát. Vereségével a BB-Truck megint lej-
jebb csúszott a tabellán. Góllövõk: Balázs, illetve
Gazdag 3, Kónya.

Krencz Nagyker–Arsenal 5:2 (2:1)
Vezette: Szakács I. Krencz: Király, Ragyamóczki, So-
mogyi, Csendes, Gyenis. Arsenal: Veres G., Érsek,
Lukács, Máté, Veres P. A bajnokság végére elfogy-
nak a csapatok, persze a munka az elsõdleges. Esé-
lyeshez méltó játékkal nyert a Krencz-csapat a sorsá-
ba már belenyugodott Arsenal ellen a sportszerû
mérkõzésen. A hátralévõ fordulókban a Krencz-
csapatnak egy gyengébb, és egy azonos játékerõt
képviselõ csapat lesz az ellenfele, az Arsenalnak
úgyszintén. Helyezések tekintetében nagyobb veszí-
teni valója a Krencz-csapatnak van. Góllövõk: Gyenis
2, Csendes 2, Somogyi, illetve Máté, Veres P.
Memhis Plusz–Magnum V. Bt. 4:0 (2:0)

Vezette: Tóth I. Memphis: Boros, Takács, Roszkopf,
Emperger, Simon. Csere: Herczeg, Zámbó, Fodor,
Molnár, Deák. Magnum: Györök, Mihalkó, Vinkel-
mann, Vörös, Bor. Csere: Máté Sz., Csendes,
Csányi, Kiss. Gyõzelmével a Memphis nyílttá tette a
bajnokság végkimenetelét, mely a jövõ héten hétfõn
el is dõlhet, vagy az utolsó 22-ei fordulóra marad.
Nem tudott nagy ellenállást tanúsítani a Magnum,
így sima gyõzelmet aratott a jobb képességekkel
rendelkezõ Memphis. Góllövõk: Emperger 3, Simon.

Twister–Extrém 1:4 (0:1)
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Tóth A., Balogh,
Szabó L., Budai. Csere: Szabó M., Bognár T., Tóth V.,
Katona. Extrém: Vörös, Oszvald, Dévényi, Horváth
D., Vámosi. Csere: Pálinkás, Horváth T. Nehezen ad-
ta meg magát a listavezetõnek a Twister. Az Extrém-
re két nehéz ellenfél vár a hátralévõ két fordulóban, s
ebbõl a Memphis látszik nehezebbnek, veszélye-
sebbnek, hisz gyõzelme esetén már bajnoknak érez-
heti magát. Az Extrém részére a Magnum sem látszik
könnyû ellenfélnek. Ha két vereséget szed össze az
Extrém, akkor akár a harmadik helyre is visszacsúsz-
hat. A mérkõzésen Vörös kapusnak felrepedt a szem-
öldöke, helyette Pálinkás jól védett. Két nyerhetõ
mérkõzés vár a Twisterre. Sárga lap: Bognár T.
Góllövõ: Szabó L., illetve Oszvald 2, Pálinkás, Vámo-
si.

Az elõrehozott utolsó forduló
idõpontjai: 2008. március 22., szombat:
8.30 Haladás–Reál Margit
9.15 Vidám Fiúk–Sárbogarak
10.00 KIKE–Légió 2000
10.45 Cece–Toledo
11.30 Bad Boys–Big Daddy
12.15 Krencz Nagyker–OMV
13.00 BB-Truck–Vasutas
14.00 Magnum–Extrém
14.45 Flamengó–DKS
15.30 Twister–Taki Team
16.15 Memphis–Arsenal

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport

1. Extrém 16 1 3 119:39 49
2. Memphis Plusz 15 2 3 111:43 47
3. Magnum 15 1 4 84:52 46
4. Krencz Nagyker 13 2 5 97:57 41
5. Sárkeresztúr KIKE 12 1 7 78:49 37
6. OMV 12 3 5 87:49 36
7. Légió 2000-Fair Bútor 11 1 8 72:65 34
8. Taki Team 6 1 13 39:79 16
9. Flamengó 4 2 14 41:101 14
10. Twister 3 2 15 48:88 11
11. DKS 3 1 16 43:106 10
12. Arsenal 1 1 18 33:118 1
Az OMV, Taki Team, Arsenal csapataitól 3 pont le-
vonva.

Góllövõállás:
I. Vámosi Dávid Extrém 38 gól
II. Bor József Magnum 36 gól
III. Emperger János Memphis 34 gól

Fair Bútor-csoport
1. Reál Margit 12 2 4 85:39 38
2. Haladás 10 4 4 55:37 34
3. Sárbogarak 10 3 5 66:44 33
4. Toledo 2005 9 5 4 81:61 32
5. Vidám Fiúk 8 4 6 66:57 28
6. Cece Öregfiúk 8 4 7 63:53 28
7. BB-Truck SE 8 2 8 52:59 26
8. Vasutas 7 2 9 58:68 23
9. Bad Boys 6 4 8 48:53 22
10. Pusztaegresi Fiúk 5 2 12 48:78 17
11. Big Daddy Laca bisztró - 2 16 36:107 2

Góllövõállás:
I. Horváth János Vidám Fiúk 36 gól
II. Kuti Kálmán Bad Boys 28 gól
III. ifj. Bodoki György Toledo 24 gól

G. F.
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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.

Értesítés

Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy

2008. március 18-án, 8-13 óra között
Sárszentmiklós és Rétszilas területén,

2008. március 20-án, 8-14 óra között
Sárbogárd területén

KARBANTARTÁS MIATT
NYOMÁSCSÖKKENÉS,

ILLETVE RÉSZLEGES VÍZHIÁNY VÁRHATÓ.

Megértésüket elõre is köszönjük!

SÁRRÉT-VÍZ KHT.

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

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

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.

Cégünk a világ legnagyobb szerzõdött
étkeztetéssel foglalkozó cégcsoport,

a Compass-Group tagja.

Partnerei, vendégei igényeinek
maradéktalan kiszolgálásához,

növekedési terveinek megvalósításához

SZABADEGYHÁZAI EGYSÉGÉBE

ÜZLETVEZETÕ-
KONYHAFÕNÖK

munkakörbe keres szakembert.

Az önéletrajzokat a job@eurest.hu
e-mail és az

1385 Budapest Pf.884/7
levelezési címre várjuk

2008. március 21-ig.

Ercsi-Sinatelep
szarvasmarha ágazatba

1 fõ NEHÉZGÉPKEZELÕT,
1 fõ ETETÕ-TRAKTOROST,
4 fõ ÁLLATGONDOZÓT,
1 fõ ÁLLATTENYÉSZTÉSI

MÛSZAKVEZETÕT,
1 fõ NÖVÉNYTERMESZTÉSI

ÁGAZAT-VEZETÕT
létszámunk bõvítéséhez felveszünk.
Bejárást támogatjuk vagy szállást

biztosítunk a távolság függvényében.
Tel.: 06 (30) 682 7245

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: 2008. 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-es
telefonon (Luczek Tibor).

A BOROK LEADÁSA: 2008. 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!
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Baracs—LSC Sárbogárd 5:1
Vezette: Szabó József.
Baracs: Vaszócsik, Fehérvári, Éliás, Bódi,
Suhajda, Meggyes, Radnó, Bartók, Szúr-
ma, Szabó, Varga.
Sárbogárd: Sipõcz, Pálinkás, Szabó K. J.,
Sebestyén, Juhász, (Nagy) Huszár, Kapusi,
Csuti, Lakatos, (Szabó A.) Csendes, Kõvá-
gó, (Baki R.).
Ezzel a mérkõzéssel vette kezdetét — a mi
szempontunkból — a tavaszi szezon.
A mély talajú pályán már a tizedik percben
2:0 arányban vezetett a hazai csapat. A hu-
szadik percben Szúrma P. már a harmadik
góljának örülhetett. Gyorsabbak, határo-
zottabbak voltak a baracsiak.
A 23. percben egy lerántásért büntetõt
ítélt Szabó, amelyet Szabó Zsolt értékesí-
tett, 4:0.

A félidõ vége elõtt Sipõcz bravúrja mentett
meg bennünket az ötödik találattól.
A második félidõben sokkal jobban ját-
szott csapatunk. Az átszervezésnek kö-
szönhetõen két gólt is szereztünk, igaz, az
elsõt les címén nem adta meg a játékveze-
tõ. (Megjegyzem: Pálinkás F. szabályos gólt
szerzett, a partjelzõ nem állt feladata magas-
latán!)
Huszár szép gólját azonban nem vehették
el, hiszen egy baloldali elfutás után lõtte ki
a kapu hosszú oldalát. Lesrõl szó sem
lehetett.
Említésre méltó volt Csuti Z., majd Hu-
szár Cs. távoli szabadrúgása.
A 68. percben egy védelmi hibát könyörte-
lenül kihasználtak a hazaiak, ezzel kiala-
kult az 5:1-es végeredmény.

Látványosan gyengén kezdtük a mérkõ-
zést. A második félidõben hiába játszott jól
a csapat, a hazaiak elõnye már behozhatat-
lan volt.

Ifjúsági mérkõzés:
Baracs—LSC Sárbogárd 4:5

4:1-es vezetés után visszavett a lendületbõl
csapatunk. A házigazdák két gólt szerezve
nagyon lelkesen lettek, így a mérkõzés vé-
ge izgalmasan alakult.
Gólszerzõk: Böhm Imre (2), Fésü György,
Barabás Roland (40-m-rõl lõtt hatalmas
gólt), és Szakács Attila.
A következõ mérkõzést vasárnap az
LMSK ellen játssza csapatunk. Várjuk
szurkolóinkat!

T. Z.

SAK-hírek
Hazai asztaloknál
folytatták a baj-
nokságot az asztali-
teniszezõk a me-
gyei bajnokságban
pénteken, ahol
Csákvár csapatát
fogadták. Sajnos,
ez már nem sikerült olyan jól, mint az elõzõ
héten Mór ellen, mert bár 13-5 lett a vég-
eredmény, de sajnos a csákváriak javára. A
párosok mérkõzését a két kisasszony, Tóth
Katalin és Tósoki Fanni nyerte, a fiúk —
Szõnyegi Tibor és Németh János — vi-
szont veszített. Az egyéni mérkõzések is
váltakozó eredményeket hoztak; a leg-
eredményesebb Tósoki Fanni volt, aki két
mérkõzést nyert, a többiek egy-egy gyõztes
mérkõzéssel járultak hozzá a végered-
ményhez.
Március 9-én, vasárnap az NB III-ban ját-
szó csapat Veszprémbe látogatott, a
Veszprémi Dózsa csapatához. Sajnos,
most nem sikerült a bravúr, mint Balaton-
almádi ellen. A párosok mérkõzésénél
még fej-fej mellett volt a két csapat, mivel a
Dörögdi—Papp páros vereségét ellensú-
lyozta a Lovász—ifj. Papp páros gyõzelme.
Az egyéni mérkõzéseken azonban már
nem sikerült az egyensúlyozás. Ifj. Papp
László még nyerte az elsõ mérkõzését, il-
letve az utolsót is, így két gyõzelemmel zár-
ta a mérkõzést. Lovász Lajos három mér-
kõzésen tudott nyerni, id. Papp a kötelezõ
egy mérkõzését nyerte, sajnos Dörögdi
Gábor csak szettet tudott nyerni, mérkõ-
zést nem, így 11-7 lett a végeredmény a
veszprémiek javára.
Most egy rövid kis húsvéti szünet követke-
zik. Legközelebb március 28-29-én lesznek
itthon mérkõzések Polgárdi és Szár csapa-
tai ellen, ahova minden érdeklõdõt szere-
tettel vár

a SAK vezetõsége

Femol-csoport
Füle–Adony 0-6 (0-2)

50 nézõ, vezette: Szabó A. Gólszerzõ:
Camin (3), Müller (2), Nebucz. Ifjúsági
mérkõzés: 1-7.

Pálhalma–Mezõfalva 1-0 (1-0)
100 nézõ, vezette: Varga Gy. Gólszerzõ:
Papp. Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

Baracs SE–Sárbogárd 5-1 (4-0)
100 nézõ, vezette: Szabó J. Gólszerzõ: Sza-
bó Zs., Szurma (3), Felföldi. A vendégek
gólszerzõjének nevét nem tudjuk. Ifjúsági
mérkõzés: 4-5.

Lajoskomárom–Seregélyes 1-2 (1-0)
200 nézõ, vezette: Földi. Gólszerzõ: Lász-
ló, illetve Koller, Belovai. Ifjúsági mérkõ-
zés: 0-6.

Káloz–Tác-Csõsz 2-2 (0-1)
200 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Papp,
Májer D., illetve Mukrányi (2). Ifjúsági
mérkõzés: 3-0.

Cece–Mezõszilas SE 4-3 (4-0)
100 nézõ, vezette: Dala. Gólszerzõ: Juhász
(3), Barta, illetve Balogh (2), Keresztúri.
Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

LMSK–Kisapostag 3-1 (2-1)
100 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ: Sü-
tõ, Borka, Hornyák, illetve Nagy D. Ifjúsá-
gi mérkõzés: 2-3.

Enying–Zichyújfalu 0-0
120 nézõ, vezette: Pfeffer. Ifjúsági mérkõ-
zés: 5-0.

A Femol-csoport állása:
1. Pálhalma 16 14 1 1 56-11 43
2. Seregélyes 16 12 1 3 61-26 37
3. Adony 16 10 3 3 45-15 33
4. LMSK 16 10 1 5 29-20 31
5. Baracs 16 9 3 4 32-15 30
6. Enying 16 7 4 5 35-31 25
7. Káloz 16 7 2 7 33-26 23
8. Cece 16 5 4 7 28-33 19
9. Mezõszilas 16 5 3 8 38-36 18
10. Tác-Csõsz 16 5 3 8 30-37 18
11. Zichyújfalu 16 4 4 8 28-35 16
12. Mezõfalva 16 9 3 4 24-20 15
13. Kisapostag 16 4 3 9 20-31 15
14. Lajoskomárom 16 4 1 11 14-47 13
15. Sárbogárd 16 3 3 10 20-49 12
16. Füle 16 - 1 15 9-70 1

Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

A természetjárók
hírei

A városi bizottság március 15-én túrát
szervez a Balaton-felvidékre.

Útvonal:
Balatonarács—Koloska-völgy—

Koloska sziklák—Berzsenyi Dániel-
kilátó és vissza.

Indulás: 7 órakor a mûvelõdési központ
elõl. Költség: 1.300 Ft.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Erdélyi túra: a költségek elsõ részletét
(10.000 Ft) március végéig kérjük befi-
zetni!

A lemondást kérjük jelezni, hogy a he-
lyeket a pótlólag jelentkezõknek ki tud-
juk adni!

Városi bizottság
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Sárszentmiklós–Sárosd 1:1 (0:1)
Sárszentmiklós, 300 nézõ, vezette: Rózsa.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Szarka, Palotás, Csanaki (Káli), Král
(Emperger), Právics, Salga (Bakos), Mar-
kovics, Vámosi.
Sárosd: Szloboda, Viniczai, Reith, Rup-
pert, Horváth, Szalai, Kargl, Nyakas (Gyõ-
ri), Kovács, Huber, Baráth (Molnár).
Mint a nézõszámból is kitûnik, a szurkolók
már ki voltak éhezve a focira. Az elõzetes
esélylatolgatás során a hazai szurkolók
gyõzelmet vártak csapatuktól, míg a ven-
dégcsapat szurkolói titkon bíztak egy jó
eredményben. Szemmel láthatóan idény
eleji formában kezdtek a csapatok, melyet
a különösen sok eladott labda támasztott
alá. Az 5. percben jött a hidegzuhany, ami-
kor egy lepattanó labdát a tétovázó védõ-
ink között Kargl a hálóba segített, 0:1. 7.
perc: Reith bizonytalankodott a saját tér-
felének közepén, melynek következtében
Král elvette tõle a labdát, és kapura tört,
de a védõ lerántotta, melyért a játékvezetõ
jogosan kiállította. A félidõ hátralévõ ré-
szében mezõnyben folyt a játék, a kapuso-
kat kímélték a játékosok. A félidõben be-
szélgetve a környeztemben állókkal, egy-
öntetû volt a vélemény, hogy a kiállítás in-
kább a hazai csapatot fogta meg, de mind-
ettõl függetlenül még gyõzelmet vártak
csapatuktól. A második játékrész elején
felpörgött csapatunk, melynek eredmé-

nyeként az 55. percben Vámosi beadássze-
rû lövését Szloboda szögletre tolta, melyet
beadás után Král pörgetett a hálóba, 1:1.

Ezután vártuk, hogy beindul a miklósi hen-
ger, de ebbõl nem lett semmi, sõt, megkoc-
káztatom, hogy a 10 emberrel játszó ven-
dégcsapat kontráiban több veszély volt,
mint az általunk vezetett lassú, körülmé-
nyes támadásoknak. Fogjuk ezt a játékot
az idény eleji formára, de azért annyit
megjegyeznék, hogy talán harcosabb hoz-
záállással gyõznünk kellett volna. Szá-
momra a mérkõzés egyetlen pozitívuma,
hogy az átigazolási idõszakban „hazaérke-
zett” Vámosi Dávid kiemelhetõ a
csapatból. A rábízott feladatot szinte hiba
nélkül megoldotta mind védekezésben,
mind támadásvezetésben. Összegezve a
látottakat: egy jól védekezõ vendégcsapat
10 emberrel is nagyszerûen helytállt az
igencsak gyenge napot kifogó hazaiak el-
len, és az eredmény reális.

Ifjúsági mérkõzés:

Sárszentmiklós–Sárosd 2:1

Hazai góllövõk: Arany, Farkas J. A jó ira-
mú mérkõzésen igencsak megerõsödött if-
júsági csapatunk megérdemelten gyûjtötte
be a 3 pontot. Hasonló felfogásbeli játék-
kal még sok örömet fognak okozni ne-
künk.
Hétvégén Pusztaszabolcsra látogatunk,
ahol mindkét csapatunktól elvárás a gyõ-
zelem.

Szabó Béla

Déli-csoport
Alap—Vajta 4-1 (4-0)

Vezette: Bodri, Gólszerzõ: Imre (2),
Czeffer (2), illetve Pintér.

Perkáta—Mezõkomárom 0-2 (0-2)
Vezette: Németh T. Gólszerzõ: Fejérpa-
taky, Varga.

Nagylók—Elõszállás 4-3 (3-2)
Vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Horváth (3),
Nagy, illetve Simon, Szabó, Mészáros.

AEK Beloiannis—Dég 2-1 (1-0)
Vezette: Rácz. Gólszerzõ: Fülöp, Szte-
fopulosz, illetve Inotai.

Sárszentágota—Nagyvenyim 3-3 (0-2)
Vezette: Horváth. Gólszerzõ: Kuczi, Tóth,
Krajcsovics, illetve Varga, Sárai, Lengyel.

Kulcs—Rácalmás SE 2-2 (0-2)
Vezette: Dala. Gólszerzõ: Radnó, Szabó
(öngól), illetve Antal (2).

A Déli-csoport állása:
1. Nagyvenyim 13 10 2 1 56-17 32
2. Sárszentágota 13 10 1 2 38-19 31
3. Alap 13 9 2 2 40-15 29
4. Dég 13 8 3 2 28-13 27
5. Beloiannisz 13 8 2 3 33-25 26
6. Elõszállás 13 5 3 5 35-25 18
7. Kulcs 13 4 4 5 25-32 16
8. Besnyõ 12 4 4 4 19-26 16
9. Nagylók 13 4 2 7 21-37 14
10. Rácalmás 13 2 5 6 24-30 11
11. Vajta 13 2 2 9 21-32 8
12. Mezõkomárom 13 2 - 11 16-42 6
13. Perkáta 13 1 - 12 12-55 3

A Roneko-csoport állása:
1. Velence 16 13 - 3 49-21 39
2. Alba Regia 16 12 1 3 47-16 37
3. Bicske 16 11 2 3 51-21 35
4. Kápolnásnyék 16 11 1 4 39-16 34
5. Sárszentmiklós 16 8 3 5 31-21 27
6. Polgárdi 16 7 5 4 27-21 26
7. Sárosd 16 8 1 7 28-30 25
8. Szabadegyháza 16 8 - 8 27-27 24
9. Kisláng 16 7 2 7 30-29 23
10. Etyek 16 6 3 7 27-37 21
11. Aba-Sárvíz 16 5 3 8 20-24 18
12. Iváncsa 16 4 5 7 20-30 17
13. Sárszentmihály 16 5 - 11 21-57 15
14. Bakonycsernye 16 3 6 7 24-30 15
15. Csór 16 2 - 14 22-51 6
16. Pusztaszabolcs 16 1 2 13 14-46 5

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.

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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MEGHÍVÓ
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc tiszteletére

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt,

2008. március 14-én, 18 órai kezdettel Vajtán,
a Hõsök terén tartandó

fáklyás ünnepi megemlékezésre, és az azt követõ
koszorúzási és emlékhely-avatási ceremóniára

1848-2008 — 160 éves évforduló

„Sokan azt gondolják: Magyarország volt
Én azt szeretem hinni: lesz!” (Széchenyi István)

MEGHÍVÓ
Aba Nagyközség Önkormányzata tisztelettel

meghívja Önt és kedves családját az
1848-49-es forradalom és szabadságharc

ünnepi megemlékezésére
2008. március 15-én, délelõtt 11 órától
a Hõsök terén lévõ ’48-as kopjafához.
Az ünnepi mûsorban közremûködnek:

a Sárvíz Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
valamint az Aba Sámuel Általános Iskola tanulói,

és a Sárvíz fúvószenekar
Mindenkit sok szeretettel várunk!

SÍC — hírek, eredmények
Pápán 2008. március 1-jén rendezték a te-
remíjász országos bajnokságot, amelyen
egyesületünkbõl 7 fõ nevezett.

Eredményeink:
Katona Alex az olimpiai cadet fiúk mezõ-
nyében a rangsorolóban az 1. helyet sze-
rezte meg. A bronzdöntõben versenyzõnk,
Alex nagyon megemberelte magát, és le-
hetõséget sem adott ellenfelének a nyerés-
re: 12 kör különbséggel szerezte meg a
bronzérmet jelentõ 3. helyet.
Lovász Balázs az olimpiai fiúk mezõnyé-
ben a rangsorolóban a 4. helyre jutott, és
várhatta a kieséses besorolást.
Itt azonban nem volt szerencséje, és 4 kör-
rel maradt alul. A bronzéremért zajló lö-
vészversenyben versenyzõnk 1 kör különb-
séggel alulmaradt, s így Balázs végered-
ményben a 4. helyen végzett.
A felnõtt férfi olimpiai íjászok mezõnyé-
ben indult 3 fõ versenyzõnk:
Krencz Szabolcs a rangsorolóban az 5. he-
lyet szerezte meg, a kiesésesben a 6. helyen
végzett.

Bóla József a rangsorolóban a 27. helyet
szerezte meg, a kiesésesben nem került a
legjobb nyolc közé, így a 14. helyen végzett.
Széplaki Zoltán a rangsorolóban a 30. he-
lyet szerezte meg, a kiesésesben a 25. he-
lyig jutott.
A senior férfiak mezõnyében indult Gi-
licze Ferenc és Gilicze László.
Gilicze László úgy állt rajthoz, hogy egy
évet kihagyott. Az öccse, Gilicze Ferenc,
aki már volt teremben országos bajnok, er-
re csak annyit mondott, hogy jó, oké, de én
is ott leszek.
A rangsoroló fordulóban Gilicze László az
elsõ helyet, Gilicze Ferenc a második he-
lyet szerezte meg.
A négy között Gilicze László ellenfele a
budapesti Spartacus versenyzõje, Németh
Géza volt, akit könnyedén legyõzött, így
jutott az aranydöntõbe.
A négy között Gilicze Ferenc a kecskeméti
Dudás Mihályt kapta, akivel szemben õ is
az aranydöntõbe került. Tehát már telje-
sült a házi döntõ az OB-n.
Aranydöntõ: bal oldali lõállásban Gilicze
László, jobb oldalt Gilicze Ferenc.

Az elsõ három vesszõbõl G. L. 3 körös
elõnyt szerez, a hatodik vesszõ után G. F.
ledolgoz egy kör hátrányt, tehát még ma-
rad G. L. elõnye 2 kör. A kilencedik vesszõ
után G. F. behozza a lemaradást, döntet-
lenre áll a verseny. Az utolsó három vesszõ
kilövése következik. Megtörténik az érté-
kelés, marad a döntetlen: 102-102. Szétlö-
vés jön egy-egy vesszõvel; aki magasabb
köregységet lõ, az a bajnok. Elõször G. L.
engedi el az ideget, csak 8-as, Gilicze Fe-
renc türelmesen céloz, ha csak egy körrel is
többet lõ, már övé a bajnoki cím. Hát, nem
10-est lõtt.
Senior Országos Bajnok teremben: Gilic-
ze Ferenc, második Gilicze László.
Íjászegyesületünk az óraátállítás után vár-
ja a 9 éves kort betöltött és sportolni —
íjászkodni — vágyó fiatalokat.
Jelentkezhettek szombati napokon, dél-
után, 14 órától, az edzés napján, a sárbo-
gárdi sporttelepen (bejárat az Ady Endre
útról, a benzinkúttal átellenben).
Mindenkit szeretettel várunk!
Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa
egyesületünk fiatal tehetségeit.
Adószámunk: 18491074–1–07
Köszönjük!

Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász Club

Sárbogárd Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Ifjúsági És Sport Bizottsága
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésérõl szóló 5/2008. (II. 15.)
Ktr. sz. rendeletének 18. (1) értelmében

pályázatot hirdet 2008. évre sportcélú támogatások elnyerésére
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon sporttevékenységet folyta-
tó szervezetek sportcélú programjait 2008. évben
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk a helyi, sporttal foglalkozó, elsõsorban
sporttevékenységet gyakorló szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett
egyesületek, közhasznú szervezetek, és az önkormányzat illetékességi területén be-
jegyzett székhellyel rendelkeznek, illetve az elõzõ évekbõl nincs elszámolási elmara-
dásuk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 11., 11.30 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: CISB SPORTCÉLÚ PÁLYÁZAT 2008.
A pályázatokat Barna Edina szakreferens címére (polgármesteri hivatal, 7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2. 21. szoba) kell eljuttatni.
A pályázatok elbírálásának határideje/értesítési határidõ: 2008. május 10.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot átvehetik Barna Edina
szakreferensnél a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet
21.), illetve a www.sarbogard.hu honlapon.

A civil kapcsolatok, ifjúsági és sportbizottság elnöke

Ruhaadomány-osztás
A Sárbogárdi Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgálat
(Sárbogárd, József A. u. 14.)

RUHAADOMÁNY-
OSZTÁST tervez

2008. március 14-én,
pénteken,

9—11 óráig.
Kérjük, hogy reklámszatyrokat

hozzanak magukkal!

Családsegítõ szolgálat
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március 15., szombat, 19 órakor:

CASTING MINDEN
Színes, magyar, zenés film

Novai Rezsõ (Kern András) egy hajdan szebb napokat látott
dalszerzõ, énekes és zongorista. Miután évekkel ezelõtt a fele-
ségét balesetben elveszítette, megcsömörlött, magánélete ki-
siklott, visszahúzódó és zárkózott emberré vált. Egy régi bér-
házban él egyedül. Kis presszóban zongorázik estérõl estére, a
barátai is onnan kerülnek ki. Egyetlen dolog érdekli a zongo-
rán kívül: a lóverseny. Ormos Katinak (Oláh Ibolya) minden
furfangjára szüksége van, hogy meggyõzze Rezsõt: készítse fel
õt a dalversenyre. Kati egy nevelõotthonban takarítónõ, abban
az árvaházban, ahol addigi életét töltötte. Rezsõhöz egy hiva-
tásos énektanárnõ, a férfi régi szerelme, Juli (Tóth Éva) küldi,
mert õ nem volt képes megbirkózni a lány erõs személyiségé-
vel. Rezsõ elõször hallani sem akar a tanításról, ám Kati — ne-
velõtanára, a Dadus (Kútvölgyi Erzsébet) hatására — nem
hagyja magát, nyakára jár a férfinak. Kideríti Rezsõ címét,
elmegy a lakására, reggelit készít neki, mindent bevet, hogy
rábeszélje: foglalkozzon vele. Végül sikerül. Elindul a ver-
seny...

Jöjjön moziba,Jöjjön moziba,
a mûvelõdésia mûvelõdési

otthonba!otthonba!

A Violin Alapfokú
Mûvészetoktatási

Intézmény
szeretettel meghívja a

XV. Fejér Megyei Mûvészeti Iskolák
Zenei Találkozójára.

Fellépnek: a megye zeneiskoláinak tehetséges növendékei

Közremûködik:
a Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar

Helyszín: mûvelõdési ház

Idõpont: 2008. március 28., 16 óra

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Új filmek a mûvelõdési központ videotékájában

A KIRÁLYSÁG – Az FBI különleges osztaga
Szaúd-Arábiában

PISZKOS LAPPAL – Steven Seagal új akciófilmje

MR. BROOKS – Kevin Costner,
a majdnem tökéletes gyilkos...

101 KISKUTYA – Extra változat

Minden héten új filmekkel várjuk kedves kölcsönzõinket!

Makettezõk figyelem!
Makettkiállítást szervezünk

a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Amatõr makettkészítõk jelentkezését várjuk.

Témakör:

a II. világháborústól a modern
harcjármûvekig

(szárazföldi, vízi és légi jármûvek is!)

A kiállítás 2008. április 16—19-éig lesz
látható a sárbogárdi mûvelõdési házban.

Jelentkezési határidõ: 2008. április 4.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Magyar Nemzeti Galériában

2008. március 16-án (vasárnap)
11 órakor rendezendõ

kórushangversenyünkre.

A fellépõ együttes:
sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar.

Zongorán közremûködik:
Leszkovszki Albin zeneszerzõ.

Vezényelnek:
Huszics Vendelné és Huszics Vendel.

A koncert múzeumi belépõvel látogatható.

Bejárat: Budavári Palota, fõbejárat, C porta.
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Tojáslikõrös
húsvéti torta

Hozzávalók 12 szelethez: 100 g liszt, 50 g
margarin, 3 ek. cukor, 1 tojássárgája, 1 db
kész sárga piskótatorta.
A töltelékhez: 350 ml tejszín, 1 cs. habfixálópor,
80 ml tojáslikõr, 12 lap zselatin, 1000 g rebarba-
ra, 75 g cukor, 250 g túró, 1 cs. tortazselé, 3 ek.
aprított pisztácia.
Elkészítés: A sütõt 200 fokra felmelegítjük. A
lisztbõl, a margarinból, a cukorból és a tojássár-
gájából omlós tésztát gyúrunk. A tésztát egy 26
cm-es tortaforma lapján kinyújtjuk, és 20 perc
alatt megsütjük. A tortagyûrût a kihûlt tészta
köré tesszük.
125 ml tejszínt felverünk a habfixálóval, beleke-
verjük a likõrt, és rásimítjuk az omlós tésztára. A
krémet befedjük a kettévágott piskóta egyik
lapjával. Megpuhítjuk a zselatint. A rebarbarát,
megmossuk, felaprítjuk, és a cukorral, valamint
6 evõkanál vízzel együtt felfõzzük. Lecsepegtet-
jük, közben a levébõl felfogunk 250 ml-t. A zse-
latint feloldjuk a rebarbarában. Beleforgatjuk a
túrót és 125 ml habbá vert tejszínt. Kétharmad
részét a piskótára simítjuk, és rátesszük a má-
sik lapot, megkenjük a maradék krémmel.
Hagyjuk kihûlni. A tortazselét elkeverjük a re-
barbara levével, felfõzzük, és langyosan a tortá-
ra simítjuk. 100 ml frissen felvert tejszínhabbal,
pisztáciával díszítjük. Tálalásig hûtõben tartjuk.

Fényezett sonka
Hozzávalók a sülthöz: 1 kg füstölt sonka
(vagy tarja), 50 g vaj, 4 ek. akácméz, 40 ml
brandy, 250 g vegyes zöldség, 500 ml fe-
hérbor,500 ml húsleves, babérlevél, szeg-
fûszeg, egészbors. A mártáshoz: 1 db kari-
kára vágott, tisztított vöröshagyma, 50 g vaj,
2 db narancs, ételkeményítõ, õrölt bors,
(esetleg só).
Elkészítés: A bort felforraljuk a levessel. Bele-
tesszük a babérlevelet, a szegfûszeget, az egész
borsot és a leveszöldséget, majd ismét felfor-
raljuk az egészet. A sonkát a felforrt lébe
tesszük, és fedõ alatt, mérsékelt tûzön körülbe-
lül másfél órán át fõzzük. A húst lecsepegtetjük
(a fõzõlét félretesszük), és sütõedénybe
tesszük. A mézet elkeverjük a brandyvel és a
vajjal, és megkenjük a sonkát; fedõ nélkül 10
percig „fényezzük” a 180 fokra elõmelegített
sütõben. A forró vajon megpároljuk a hagymát.
A fõzõlébõl lemerünk fél litert, és a hagymára
öntjük. Felforraljuk. A narancsot vastagon meg-
hámozzuk, gerezdekre szedjük, közben felfogjuk
a levét. A narancsot a levével együtt a mártás-
hoz adjuk. Besûrítjük az ételkeményítõvel, és
sóval, borssal fûszerezzük. A sült sonkát bevon-
juk a mártással. Nagyszemû babbal és krokettel
tálaljuk.

INFORMÁCIÓDÖMPING
Dömpingnek régen azt nevezték, mikor a
piacot például a japánok elárasztották va-
lamely olcsó áruval, ezzel leszorították az
árakat, uralkodóvá váltak a piacon, mert a
konkurensek nem bírták a versenyt, és
tönkrementek. Aztán a dömpingelõk per-
sze monopolhelyzetben olyan árakat lép-
tettek életbe, amilyeneket akartak, övék
volt a világ, tele lett zsozsóval a páncél-
szekrény.
Ma valaki kitalálta ezt a szót, hogy „infor-
mációdömping”. Ha jól értem, ez azt jelen-
ti, hogy a média nyakonönti a társadalmat
mindenféle vacak hírrel, mondjuk az ame-
rikai elnök kutyájával vagy a sztárénekes-
nõ bugyijának a színével kapcsolatban. El-
vétve akadnak komoly, közérdekû infor-
mációk is a folyamatosan áramló zagyva-
lékban, például mikor egy izraeli politikus
azt találta mondani, hogy Izrael megvásá-
rolta Magyarországot, vagy mikor Horn
Gábor elküldte Gyurcsány Ferencet egy
nyomdafestéket nem tûrõ helyre. Ámde
ezek a közlések az áradatban elvesztik a
súlyukat, az énekesnõ intim ruhadarabjá-
nak a nívójára süllyednek, mert a döm-
pingben minden olcsóvá válik, kikapcsol a
befogadók szelektálókészsége.
A múltkor az újságban, vagy az interneten
egy olyan közlésre figyeltem fel, hogy két
híres amerikai tudományos társaság egy-
behangzóan azt állapította meg, hogy
mennél idõsebbek az emberek, annál libe-
rálisabbak lesznek. Ez az állítás teljesen el-
lentétes azzal a megkövült közvélekedés-
sel, amely szerint az öregek csökött kon-
zervatívok, és távol áll tõlük mindenféle
szabadságimádat. Óvakodnék persze at-
tól, hogy a „liberális” minõsítést a magát li-

berálisnak nevezõ hazai pártunk intole-
ráns harciasságával azonosítsam. Az ame-
rikai tudósok a liberalizmust egy nyitott-
ságnak, mások véleménye tiszteletének,
megértõ, bölcs magatartásnak tekintik. Így
már egészen más a helyzet, feltéve, hogy a
kutatók igazi tudományos kutatók, és nem
kacsatenyésztõk.
Ha igaz a tudósok kutatásának következ-
tetése, hát jómagam elég öreg vagyok ah-
hoz, hogy liberális legyek. Nézzük!
Tudom derûs mosollyal nézni egyes fiatal
srácok fején a szénaboglyaszerû frizurá-
kat. Nem kapok szívdobogást az utcán, az
Operaházban de a magyar parlamentben
is elszaporodó, tökkoppaszra nyírott ko-
ponyák láttán, inkább mosolygok. Nem ke-
rülget gutaütés, ha valaki a jelenlétemben
vakságból, süketségbõl adódó téveszmé-
ket hirdet fölényes pökhendiséggel, ám a
véleményemet megtartom magamnak.
Nem kapok idegsokkot a terjedõ mezte-
lenkedés, fajtalankodás láttán, hanem ke-
serûen mosolygok.
Van azonban, amihez nem vagyok még
elég liberális. Nem titok: tûrhetetlennek
érzem például a fõváros állapotát, a mocs-
kot, a szanaszét (pályaudvarok lépcsõzu-
gaiban, aluljárókban, patinás köztereken)
heverõ, szégyenletes hajléktalan-nyoszo-
lyákat, a közlekedési dugókat. És nem va-
gyok elég liberális, hogy bölcs nyugalom-
mal nézzem, amit egyesek az országgal csi-
nálnak. Továbbá nem vagyok eléggé nyi-
tott azzal szemben, ami az ifjúsággal törté-
nik.
Lehet, hogy öregednem kell?

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
civil kapcsolatok, ifjúsági és sportbizottsága

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésérõl szóló
5/2008. (II. 15.) Ktr. sz. rendeletének 18. (1) értelmében

pályázatot hirdet

2008. évre helyi civil szervezetek részére
mûködési támogatások elnyerésére

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon közremûködõ, kimagasló
tevékenységet folytató szervezetek 2008. évi mûködését.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk a helyi szervezetek, amelyek bíróság ál-
tal nyilvántartásba vett egyesület, közhasznú szervezet formájában mûködnek, továb-
bá nem nyújtottak be pályázatot a bizottság által kiírt 2008. évi sportcélú támogatások
pályázatra, illetve az elõzõ évekbõl nincs elszámolási elmaradásuk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 11., 11.30 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: CISB CIVIL PÁLYÁZAT 2008.
A pályázatokat Barna Edina szakreferens címére (polgármesteri hivatal, 7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2. 21. szoba) kell eljuttatni.
A pályázatok elbírálásának határideje/értesítési határidõ: 2008. május 10.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot átvehetik Barna Edina
szakreferensnél a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet
21.), illetve a www.sarbogard.hu honlapon.

A civil kapcsolatok, ifjúsági és sportbizottság elnöke
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Rejtvény
Három magyar költõ verseibõl

olvashattok részleteket.

Kik õk, és mik a versek címei?
Ég a napmelegtõl a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fûszál a tors közt kelõben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezõ-
ben.

Boglyák hûvösében tíz-tizenkét szolga
Hortyog, mintha legjobb rendin menne dol-
ga;
Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan,
Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan.

***
Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.

A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába’.

***
Én még õszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Beküldési határidõ: március 18.

Heti idõjárás
Változékony, szeles idõjárás
várható a következõkben is.
Pénteken újabb frontok (elõbb
meleg-, majd hidegfront) érik el térségünket,
többfelé valószínû esõ, záporesõ. Szombaton
átmenetileg kevesebb lesz felettünk a felhõ, ám
vasárnap estére újabb hidegfront érkezésére
számíthatunk, éjszaka és hétfõn a nap elsõ felé-
ben újból sokfelé lehet esõ, záporesõ. Kedden a
front mögött néhány fokkal hûvösebb levegõ ér-
kezik a Kárpát-medencébe. A várható nappali
hõmérséklet pénteken 7, 11, szombaton 8, 13,
vasárnap 10, 17, hétfõn 9, 14, kedden 5, 10 fok
körül várható.

www.metnet.hu

A hûséges állatok
2. rész

Bántotta õket a nagy kíváncsiság, s bemen-
tek a kastélyba, megkérdezték a kastély
urától, hogy olyan gyorsan miképp tudta
felépíteni a kastélyt?
— A csodakõ építette fel, nem én — felelte
õszintén a jószívû ember.
— Miféle csodakõ? — tudakolták a keres-
kedõk.
A jószívû ember elõkereste nyomban, és
megmutatta nekik. A kereskedõk ször-
nyen megkívánták, s mindhárman szeret-
ték volna megszerezni. Kirakták áruikat,
sok minden szemet kápráztató holmi volt
ott. Tetszett a sok cifraság a jószívû ember-
nek, s bolond fejjel úgy gondolta, hogy töb-
bet érnek, mint az õ csodaköve. Bizony,
odaadta a csodakövet a cifra árukért. De
alighogy a csodakövet kiadta a kezébõl, el-
múlt annak minden csodatévõ ereje, s a jó-
szívû ember megint a vízen úszó ládában
üldögélt, egy kenyérnél s a korsó víznél
egyebe nem volt…
Mikor a hûséges állatok látták, hogy jóte-
võjük olyan rosszul járt, odasiettek hozzá,
szerettek volna rajta segíteni, de a lakat
még erõsebb volt, s az állatok nem tudták
felpattintani, mint az elsõ alkalommal.
Ekkor így szólt a medve:
— Meg kell kerítenünk a csodakövet min-
denáron, máskülönben nem boldogul-
nunk.
És elindultak a hûséges állatok, hogy
visszaszerezzék a csodakövet.
A kereskedõk pedig ott laktak a szép kas-
télyban. Mikor a hûséges állatok a kastély
közelébe érkeztek, így szólott a medve az
egérhez:
— Egérke, bújj be hamar a kulcslyukon és
nézz körül! Téged úgysem vesznek észre,
mert igen kicsiny vagy. Keresd meg a cso-
dakövet.
Az egér mindjárt szót fogadott, bemászott
a kulcslyukon, de rögtön vissza is jött, s így
szólott:
— Nekem nem vehetitek semmi haszno-
mat ebben a dologban, mert a csodakõ ott
lóg a tükör alatt, vörös szalagra kötve, de
jobbról is, balról is, villogó szemû macskák
õrzik.
— Eredj csak vissza a szobába, rejtõzz el,
míg sötét lesz, és a gazda lefekszik. Akkor
mássz fel az ágyába, csípd meg az orrát,
rágd le a fejérõl a hajat.
Az egér szót fogadott, úgy cselekedett,
mint neki mondták. A gazda felriadt álmá-
ból, mikor az egér az orrát megcsípte, hir-
telen odakapott az orrához, megsimogat-
ta, s félálmában ezt mondta:
— Nem érnek a macskák semmit, beeresz-
tik az egereket a szobába, s azok lerágják a
hajamat.
Nosza, elzavarta a háztól a két macskát.
Most már az egérnek is szabad volt a vásár.
Másnap éjjel felmászott a falon, s addig
rágta, rágicsálta a vörös szalagot, melyre a
csodakõ fel volt kötve, hogy a szalag elsza-

kadt, a csodakõ lezuhant. Az egérke az ajtó
nyílásáig csúsztatta, ott a majom felkapa-
rászta a földrõl, s a három hûséges állat el-
indult a folyóhoz, ahol a jószívû ember a lá-
dában üldögélt. Itt a majom megkérdezte,
hogy miképpen juthatnak az úszó ládához:
Felelte a medve:
— Arról majd én gondoskodom. Menj fel
majom a hátamra, kapaszkodj a két elsõ
kezeddel a szõrömbe, a csodakövet pedig
tedd a szájadba. Te, egérke, beleülhetsz a
jobb fülembe.
Nosza, a medve kezdett szépen lefelé úszni
a folyóban. A medvének terhére volt a
nagy hallgatás, megszólalt:
— Hallod-e, majom, ugyancsak kedves
cimborák vagyunk mi. Hát nincs igazam?
A majom nem válaszolt.
— Micsoda illetlenség az, hogy nem vála-
szolsz? Hát ez a becsület? Komisz fráter
az, aki cimboráját nem becsüli meg — dör-
mögte a medve.
Erre a majom kinyitotta a száját, de abban
a pillanatban kiejtette a szájából a csoda-
követ, s így kiáltott rá a medvére:
— Tökfilkó, hát hogy beszéltem volna ve-
led, ha a kõ a szájamban volt? Most már
kereshetjük a folyó fenekén!
— Ne veszekedj velem! — mondotta a
medve —, majd kieszeljük a módját annak,
hogy megkerüljön a csodakõ.
Ekkor összegyûltek, tanakodtak, hogy mi-
tevõk legyenek? Összehívták az összes bé-
kát, meg a csúszómászó, vízben élõ állato-
kat, s kihirdették nekik, hogy nagyon ve-
szedelmes ellenség támad rájuk, azért seb-
tében hordjanak fel minden követ a folyó
fenekérõl, ebbõl aztán a medve, a majom,
meg az egér hatalmas falat fog építeni,
amely a vízi állatokat megvédi a fenyegetõ
ellenségtõl. Nosza, hordották fel a békák a
követ a víz fenekérõl. Nemsokára megpil-
lantotta a medve egy hatalmas varangyos
béka szájában a vörös szalaggal átkötött
csodakövet is. A medve elvette a varangyos
békától a csodakövet, s megnyugtatta a vízi
állatokat, hogy most már elég követ hor-
dottak össze, menjenek nyugodtan haza.
A hûséges állatok pedig visszamentek a lá-
dában úszkáló jószívû emberhez. Éppen
idejében érkeztek meg. A kenyere elfo-
gyott, s ha még soká késnek, éhen pusztult
volna szegény.
A csodakõ segítségével felpattantották a
lakatot, felemelték a láda fedelét, s kezébe
adták a csodakövet.
Mikor a követ a kezébe vette, egészséget,
meg egy kastélyt kívánt magának, mégpe-
dig azt, amelyik már elõbb az övé volt. De
mekkora kert vette körül a kastélyt!
Ott élt boldogan s él ma is, ha meg nem
halt, de az már bizonyos, hogy a három hû
állat sem hagyta el õt soha.
Vége.

Grimm

Megfejtés
A múlt heti rejtvény helyes megfejtése:
Olaszország.

Helyes megfejtést küldött be
VARGA DÁVID

Sárbogárd, Ady E. út 74.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.
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Március 15., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.40 Magyar elsõk
9.00 Kupé 9.30 Március idusa 9.55 Az õ napja 10.30
1848-1849 – Kézdivásárhely környékének emlékhelyei
11.00 Március idusa 11.40 Magyar elsõk 12.00 Hírek
12.05 Most a Buday! 12.35 Magyar elsõk13.00 Márci-
us idusa 13.55 Szabadság, szerelem 14.40 Egri csilla-
gok 17.25 Újságíróbál 2008 17.55 Jordán Tamás Kos-
suth-díjas színmûvésszel Alföldi Róbert beszélget
18.50 Luxor-show 19.15 Ötöslottó-sorsolás 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Március
idusa 21.20 Hírek 21.30 Sporthírek 21.45 Vadászat an-
golokra 23.15 Széchenyi- és Kossuth-díjak átadása a
Parlamentben 0.10 A mi kis rádiónk 1.05 Koncertek az
A38 hajón
RTL KLUB: 3.40 Forma-1 5.30 WS Teleshop 6.00 Feje-
zetek az állatvilág történetébõl 6.25 A klónok háborúja
6.35 Digimon 6.55 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek
9.40 Receptklub 10.00 Úton hazafelé 2. 11.40 Resz-
kessetek, pónirablók! 13.40 Forma-1 15.35 A dadus
16.20 Kincs, ami nincs 18.30 Híradó 19.00 Én és a her-
cegem 21.15 Hasutasok 22.45 Hideghegy 1.50
Hetedik mennyország
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.40 Ebadta delfin 10.35
Szindbád – A hét tenger legendája 12.20 Lagardere lo-
vag kalandjai 14.25 Canterville-i kísértet 16.20 James
Bond: Goldfinger 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35
Mennyei prófécia 21.35 Rokonok 23.20 Hair 1.35
Mentõhelikopter 2.25 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szom-
bat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerel-
ve 13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet
15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04
Az ötkarika jegyében 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Világóra 18.35 G7 – Gazdasági magazin 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül-a kultúráról 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház: Landerer súg 20.24 Vén ci-
gányok – Kompozíció Vörösmarty Mihály: A vén ci-
gány címû költeményére 21.004 Ki gondolná, ki mon-
daná...? Összeállítás Petõfi Sándor politikai verseibõl
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 16., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.50 Miért épp a demokrácia? 9.50 „Így szól az Úr!”
9.55 Evangélikus magazin 10.25 Unitárius ifjúsági mû-
sor 10.30 Tanúságtevõk 11.00 Virágvasárnapi evan-
gélikus istentisztelet 12.00 Hírek 12.05 Tizenkét
kõmíves 12.35 Már megettem a kenyerem javát 13.00
TS Bajnokok Ligája Magazin 13.30 Õrült Johanna
15.30 Az utókor ítélete 16.00 Feszti körkép 16.30 Elisa
Di Rivombrosa 17.30 KészPénz 18.00 Panoráma vasár-
nap 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00
Szabadságharc Szebenben 23.00 Hírek 23.15 Sport7
0.05 TS Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Forma-1 7.30 Kölyökklub 9.15 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 9.35 Inuyasha 10.05 re-
ceptklub 10.25 Játék 11.20 Európai idõ 11.40
MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Tuti gimi 13.00 A da-
dus 13.30 Forma-1 16.15 Mick Jagger-projekt 16.35
Szökésben 17.30 Kilenc túsz 18.30 Híradó 19.05 Cobra
11 20.00 A fõnököm lánya 21.50 Heti hetes 23.05 Dü-
höngés 1.20 Portré 1.45 Pokoli játszma
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 South Beach 12.40 Baywatch
Hawaii 13.40 Psych – Dilis detektívek 14.50 Smallville
15.50 Kyle, a rejtélyes idegen 16.50 Két és fél kém
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Ballistic: Robbanásig
feltöltve 21.40 Párosban a városban 23.20 Képírók
1.30 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 Unitári-
us istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00
Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05
Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Hangal-
bum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Esti séta 19.04 Esti séta 19.50 Mese 21.00 Kenó

21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház
23.57 Zene 24.00 Éjszaka

Március 17., 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 13.00 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 A 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
pokol
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.30 Dis-
ney-rajzfilm 14.00 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 – Forradalmak 23.50 Reflektor 0.10 Médium –
A túlvilág kalandorai 1.10 Bundesliga 2.25 Autómánia
3.00 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 1220 Tanguy – Nyakunkon a kisfiunk
14.05 Született kémek 14.25 Melrose Place 15.25
Capri – Az álmok szigete 16.25 Hal a tortán 17.25
Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.30 Aktív 20.05 Áldott jó nyomozó
21.00 NCIS 22.00 Gyilkos számok 23.00 Különleges
ügyosztály 0.00 Kurázsi 0.30 Tények este 1.00 Szeress
örökké 2.35 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
13.23 Nyugatosok 13.30 A görög katolikus egyház fél-
órája 14.05 Kabaréklub 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör
15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30
Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 19.55 Kocsándi
Miklós-Heilig Gábor: Miki manó és az ûrmanók 20.04
Rádiószínház 20.23 A Budapesti Koncertfúvós zenekar
Lehár-indulókat játszik 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az
ötkarika jegyében 21.04 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Március 18., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.55 A
palota ékköve 11.00 Drága doktor úr! 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran
13.00 Unser Bildschirm 13.30 Iskolatársak 14.25 Fe-
kete vipera 14.55 Engedjétek hozzám... 15.05 Katoli-
kus krónika 15.35 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi
17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Védelmi jog
18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték!
21.10 Szulák és más 22.00 Modern képmesék 22.10
Kedd este 22.45 Kultúrház 23.15 Tûzvonalban 0.10
Hírek 0.20 Sporthírek 0.25 Tv-taxi 0.45 Médiamix
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.30 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 23.35 Tereprali 23.55 Maffió-
zók 1.05 Reflektor 1.20 Hazug angyal 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 Jim, a randiguru 14.05 Született ké-
mek 14.25 Melrose Place 15.25 Capri – Az álmok szi-
gete 16.25 Hal a tortán 17.25 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.05 Kötelezõ ítélet 21.00 Férfias játékok 23.10 A mé-

dium 0.10 Columbo 1.45 Tények este 2.15 Alfred
Hitchcock bemutatja 2.45 Táncalak 3.50 Aktív
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 13.30 A római katolikus
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 A budapesti
Koncertfúvós zenekar játszik 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés-tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04
Cigányóra 0.10 Éjszaka

Március 19., 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 11.00 Drága doktor úr! 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00
Ecranul nostru 13.30 Bûvölet 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 Laura útja
22.20 Modern képmesék 22.30 Szerda este 23.10 Kul-
túrház 23.40 Lapozó 0.10 Hírek 0.15 Sporthírek 0.25
Tv-taxi 0.40 TS Mûkorcsolya és jégtánc-vb
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
Úszó erõd 23.20 Alias 0.20 Reflektor 0.35 Fivér 2.40
Dilishow 3.05 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 Hercule és Sherlock 14.00 Született ké-
mek 14.25 Melrose Place 15.25 Capri – Az álmok szi-
gete 16.25 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 Médiacápa 24.00
Tények este 0.30 Alku nélkül 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
13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál
19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 19.55 Halász Judit éne-
kel 20.04 Rádiószínház 20.22 A Budapesti Koncertfú-
vós zenekar játszik 20.30 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Március 20., 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 Slovenski utrinki
13.00 Együtt 13.35 Bûvölet 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 TS Mûkorcso-
lya és jégtánc vb 22.40 Modern képmesék 22.50 Csü-
törtök este 23.25 Hírek 23.35 Sporthírek 23.40 Tv-taxi
24.00 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.15 Dis-
ney-rajzfilm 13.45 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
Esti showder Fábry Sándorral 23.05 Házon kívül 23.35
Point Pleasant – Titkok városa 0.35 Reflektor 0.55
Infománia 1.25 Médium 2.25 Házon kívül 2.50 Fókusz
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TV2: 6.00 Strucc 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 agyfürkész totál kész 14.00 Született ké-
mek 14.25 Melrose Place 15.25 Capri – Az álmok szigete
16.25 Hal a tortán 17.25 Monk – Flúgos nyomozó 18.30
Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.05
Kutya-Szorítóban 21.00 A kód neve: Merkur 23.15 Tan-
gó 23.20 Csillagközi romboló 0.20 Tények este 0.50
Halálcsók 2.20 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
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvo-
nások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 21., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45 Tv-taxi
10.00 Nagypénteki református istentisztelet közvetítése
11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol dombo-
rulnak... 13.35 Körzeti magazinok 14.30 Fekete vipera
15.05 Babatévé 15.35 Kisváros 16.35 Ablak 17.00
Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Közleke-
dõ 17.45 Védelmi jog 18.40 Az örökös 19.20 Modern
képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 TS Mûkorcsolya és jégtánc-vb 22.40 Modern kép-
mesék 22.50 Péntek este 23.25 Hírek 23.35 Sporthírek
23.40 Tv-taxi 24.00 Balett Társulat
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
Apácashow 23.20 Odaát 0.15 Reflektor 0.35 Baráti va-
csora 2.20 Itthon 2.35 Dilishow 3.00 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 Szerelem-csapda
14.10 Született kémek 14.25 Melrose Place 15.25 Capri
– Az álmok szigete 16.25 Hal a tortán 17.25 Monk – Flú-
gos 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 23.55 Tények este 0.30
Holdfény Parador felett 2.15 Mrs. Columbo 3.05 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 10.04 Evangélikus istentisztelet közve-
títése 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30
A Zsidó felekezet 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 Közéle-
ti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.46 Nyelv-ész
19.50 Mese 19.55 Halász Judit énekel 20.04 Rádiószín-
ház 20.23 A Budapesti Koncertzenekar játszik 20.30 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Március 15., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00
Testületi ülés, 12.00 Lapszemle, 13.00 Megyei I.
osztályú labdarúgó-mérkõzés: Sárszentmiklós—
Sárosd, 15.00 Nõi kézilabda: Qualitybuild—Légió
2000, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 A
kultúra napja Nagylókon (40’), Táncmulatság Ala-
pon (30’), Tabi példa (40’), Elõadás a jógáról (60’),
23.00 Lapszemle

Március 16., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00
Testületi ülés, 12.00 Lapszemle, 13.00 Nõi kézi-
labda: Qualitybuild—Légió 2000, 15.00 A kultúra
napja Nagylókon (40’), Táncmulatság Alapon
(30’), Tabi példa (40’), Elõadás a jógáról (60’),
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Passió a
katolikusoknál (60’), Cantate vasárnap az evan-
gélikusoknál (60’), 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziré-
na

Március 17., hétfõ:1.00 Testületi ülés, 7.00 Heti
Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Várhegyi László termé-
szetgyógyász elõadása, 12.00 Heti Híradó, 13.00
Sziréna, 16.00 Sziréna különkiadás (80’), 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 A Lélekút ven-
dége: Monhaltné Patkós Mária, 22.00 Nõi kézi-
labda: Suzuki Barta—ÖTYE, 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna

Március 18., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziré-
na, 9.00 Dívatrend (50’), Az abai Kultúr napja
(110’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00
Passió a katolikusoknál (60’), Cantate vasárnap
az evangélikusoknál (60’), 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 Várhegyi László természet-
gyógyász elõadása, 22.05 Nõi kézilabda: Suzuki
Barta—ÖTYE, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna

Március 19., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Passió a katolikusoknál (60’), Cantate vasárnap
az evangélikusoknál (60’), 12.00 Heti Híradó, 13.00
Sziréna, 15.00 A Fejér Megyei Közgyûlés ülése (35’),
A Sárbogárd SE közgyûlése (40’), Nedoba Károly a
labdarúgóklubok egyesülésérõl (40’), Nõnap a nyugdí-
jasoknál (45’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Futball: Sárbogárd—
Lepsény, 23.00 Lapszemle
Március 20., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Fut-

ball: Sárbogárd—Lepsény, 12.00 Lapszemle, 15.00
Teremfoci: Taki Team—Krencz Nagyker, Extrém—
Memphis Plusz, 17.00 A Lélekút vendége: Monhaltné
Patkós Mária, 19.00 Lapszemle, 20.00 Dívatrend
(50’), Az abai Kultúr napja (110’), 23.00 Lapszemle
Március 21., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 A Fejér

Megyei Közgyûlés ülése (35’), A Sárbogárd SE köz-
gyûlése (40’), Nedoba Károly a labdarúgóklubok egye-
sülésérõl (40’), Nõnap a nyugdíjasoknál (45’), 12.00
Lapszemle, 16.00 Dívatrend (50’), Az abai Kultúr napja
(110’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Várhegyi László ter-
mészetgyógyász elõadása, 22.05 Nõi kézilabda: Suzu-
ki Barta—ÖTYE, 23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes ol-
dalunkon is megtekinthetõ a www.bogarditv.blog.hu cí-
men. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidé-
ke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mû-
velõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A
Bogárdi TV fogható minden kábeltévés programcso-
magban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvenci-
án. 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 13., csütörtök: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti
Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, (13-16
óra között mûsorfrissítés) 17.00 Lapszemle, 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Alapi táncok 1-2.
rész., 22.30 Lovasbál Sárbogárdon, 22.40 Mon-
haltné Patkós Mária Útkeresés c. kiállítása
Március 14., péntek: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Hír-
adó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Ke-
resztyén ébredés a világban – dr. Szabó Dániel elõ-
adása, 14.30 Vendégtanító a sárbogárdi Golgota
gyülekezetben 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Fejér Megyei Közgyûlés,
20.30 Tabi példa, 21.00 Sziréna különkiadás
Március 15., szombat: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Hír-
adó, 8.00 Lapszemle, 9.00 Lélekút Monhaltné Pat-
kós Máriával, 9.45 Elõadás a jógáról, 12.00 Heti Hír-
adó, 13.00 Fejér Megyei Közgyûlés, 13.30 Tabi pél-
da, 14.00 Sziréna különkiadás, 17.00 Lapszemle,
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Alapi tán-
cok 1-2. rész., 22.30 Lovasbál Sárbogárdon, 22.40
Monhaltné Patkós Mária Útkeresés c. kiállítása

Március 16., vasárnap: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Hír-
adó, 8.00 Lapszemle, 9.00 Beszélgetés dr. Plihál Ka-
talinnal, 12.00 Heti Híradó, 13.00 U 13 Simon-
tornyán, 14.00 Megyei II. oszt. labdarúgó-mérkõzés:
Cece-Mezõszilas, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Keresztyén ébredés a világ-
ban – dr. Szabó Dániel elõadása, 21.30 Vendégtaní-
tó a sárbogárdi Golgota gyülekezetben

Március 17., hétfõ: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Beszélge-
tés dr. Plihál Katalinnal, 17.00 Lapszemle, 18.00 Szi-
réna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút Monhaltné
Patkós Máriával, 20.45 Elõadás a jógáról

Március 18., kedd: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Fejér Me-
gyei Közgyûlés, 13.30 Tabi példa, 14.00 Sziréna kü-
lönkiadás, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 Beszélgetés dr. Plihál Katalinnal

Március 19., szerda: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Hír-
adó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Alapi
táncok 1-2. rész., 15.30 Lovasbál Sárbogárdon,
15.40 Monhaltné Patkós Mária Útkeresés c. kiállítá-
sa, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Hír-
adó, 20.00 U 13 Simontornyán, 21.00 Megyei II.
oszt. labdarúgó-mérkõzés: Cece-Mezõszilas
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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)

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)

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

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)

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)

Sárbogárdon jó állapotú, kisebb, kétszobás, fürdõ-
szobás családi házat vennék. Telefon: 06 (25)
220 390. (756987)

Almásderes hidegvérû fedezõ ménnel és lipicai
ménnel fedeztetést vállalok. Házhoz szállítás és kan-
ca elhelyezés megoldható. 06 (20) 530 2979.
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).
Alapon kétszobás családi ház eladó. Érdeklõdni: 06
(25) 220 390. (256987)

Árpád-lakótelepen 2. emeleti, 2 szobás, erkélyes la-
kás (+ pince) eladó. Telefon: 06 (20) 923 8664.
Hitelügyintézés, jelzáloghitelek, hitelkiváltás. Tele-
fon: 06 (70) 395 1026. (756993)

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

2 db hússertés eladó. 06 (25) 460 727, 06 (30) 901
7320. (658184)

Albérlet kiadó. 06 (30) 209 9371.
Sürgõs! Mátyásdombon, polgármesteri hivatalhoz
közel, a Dózsa Gy. utcában, 1600 nm építési telek el-
adó. Irányár: 420.000 Ft. Telefon: 06 (20) 493 1093.
5,4 ha szántó eladó. 06 (30) 546 8910. (658181)

Eladó 12 db kecske. Egyben: 40.000 Ft. 06 (20) 471
3175. (658175)

Gépi földmunkát vállalok. 06 (70) 206 6474. (658175)

Sárbogárd központjában kétszintes családi ház el-
adó. 06 (30) 970 7349. (658173)

Rántani való csirke kapható. Tinódi u. 52. 06 (25)
460 738. (658171)

Bio hízott sertések eladók. 06 (25) 471 220. (658179)

Kukorica vetõmag – az aszálytûrõ Kiskun fajtákból.
Katalógus, árjegyzék, szaktanács a boltban. Csóri
Antal, 7003 Sárbogárd–Sárszentmiklós, Tisza u. 3.
Telefon: 06 (25) 460 821, 06 (70) 219 2790. (658169)

Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház,
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754.
(658250)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel el-
adó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (658250)

Üzlet és felette lakás kiadó! 06 (25) 460 406, 06 (20)
313 7184. (658249)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti, 2 szobás, erkélyes la-
kás (+ pince) eladó. 06 (30) 574 8568. (658247)

Új családi ház eladó. Irányár: 13,5 M Ft. 06 (20) 234
5832. (658244)

Árpád-lakótelepen kétszobás, elsõ emeleti lakás
kedvezõ áron eladó. 06 (30) 302 0586. (658177)

Tatai bontott cserép és faanyag eladó. 06 (30) 398
2075. (658178)

Mûanyag nyílászárók forgalmazása. 06 (70) 453
7448. (658237)

Kozmetikus tanulót felveszek. 06 (30) 216 5457.
(658243)

Cecén, áron alul sürgõsen eladó felújított 100 m2-es
ház. 8.000.000 Ft. Telefon: 06 (70) 287 1921. (658241)

Kertes házrész eladó. Irányár: 4 millió Ft. 06 (25)
465 017. 16 óra után lehet érdeklõdni. (658239)

Árpád-lakótelepen háromszobás, földszinti lakás
áron alul eladó. 06 (20) 478 2050. (658177)

Sárbogárd központjában összközmûves telek, építé-
si engedéllyel és építési anyaggal eladó. 06 (30) 398
2075. (658178)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, kedvezõ áron! 06
(70) 453 7448. (658237)

Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437 4869.
(658229)

Ácsokat, kõmûveseket, brigádokat, segédmunká-
sokat hosszú távon alkalmaznék. 06 (70) 453 7289.
(658186)

Munkafelvétel! Férfiaknak, azonnali kezdéssel, há-
rom mûszakos munkarenddel. Kereset 80-100 ezer
Ft. 06 (20) 336 6965. (658186)

Wels pónicsikó (9 hónapos) és kecske eladó. Tele-
fon: 06 (25) 460 361, 06 (30) 9110 466. (658191)

Ady-lakótelepen egyszobás lakás kiadó. 06 (30)
6474 441, 06 (30) 3555 501. (658189)

Építési telek Sárbogárd, Kinizsi utcában eladó. 06
(30) 225 7941. (658190)

Bébiszittert keresek. (Autó elõnyt jelent.) 06 (70)
770 7292.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és kör-
nyékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant megta-
lálja nálunk. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyene-
sek. Díjmentes hitelügyintézés: hitelkiváltás, lakás-
célú, szabad-felhasználású jelzáloghitelek, személyi
hitelek. 06 (30) 491 5363. (658188)

Külsõ takarítási munkára részmunkaidõben alkalma-
zottat keresek. Érdeklõdni: 06 (20) 9363 497.
Kerti munkást keresek. Jelentkezni lehet a szerkesz-
tõségben személyesen vagy telefonon.

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)

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 14-én, 17 órakor a sárbogárdi

mûvelõdési központban RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETÕSÉGGEL. Jelentkezni a helyszínen.

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

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

Sárbogárdon Mindszent vagy Kislóki út
környékén fél és 1 ha közötti szántót

vennék, MAGAS ÁRON.
Telefon: 06 (30) 298 0144. (658245)

INGATLANIRODA keres és kínál
ügyfelei részére ingatlanokat.

Teljes körû ügyintézés, hitel-lebonyolítás,
legkedvezõbb hitelkonstrukcióval.

06 (20) 447 2994, 06 (70) 453 7289. (658185)

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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Húsvéti Halvásár
Rétimajorban!

március 17–21-ig
nyitva: 8-15h

Él halak:

Bizonyára Ön is tudja, hogy a húvéti böjtkor a halhús fogyasz-
tása megengedett. Itt a remek alkalom a család egészségéért 
tenni egy finom busa étel elkészítésével!

Hozzávalók: 90dkg busafilé, fél fej vörös-
hagyma, 5 paradicsom, három tojás, 2dl 
olivaolaj, 15dkg zsemlemorzsa, fokhagyma, 
f szerpaprika, rölt bors, só
A busafilét húsdarálón ledaráljuk, kever tál-
ba tesszük. Az apróra vagdalt vöröshagymát, 
a zúzott fokhagymát és a tojásokat hozzáke-
verjük, sóval ízesítjük, f szerpaprikával és 

rölt borssal f szerezzük.
A masszából gombócokat formázunk, szitált 
zsemlemorzsába forgatjuk, majd a felforrósí-
tott olivaolajban kisütjük. Párolt zöldséggel 
vagy sültkrumplival is kíváló szálkamentes 
étel.

Sáregres-Rétimajor tel: (25) 509-190 internet: www.retimajor.hu

Busa fasirt:

 www.retimajor.hu

Busa akció!
Busa akció!

csakcsak 150Ft/kg
150Ft/kg

ponty    -600   Ft/kg
busa  -150   Ft/kg
amur  -500   Ft/kg
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Nyílt tér Szeretném közhírré tenni!
Nagy szívmûtétem volt. Nagyon sokszor gyengén érzem magam. 2007. szeptemberben
elmentem a háziorvoshoz, és elmondtam, hogy sokszor még a fõzés is nehezemre esik. Õ
egy nyomtatványt állított ki, ezzel bementem a polgármesteri hivatal szociális osztályá-
hoz, és, sokszori gyengeségemre, kicsi nyugdíjamra való tekintettel ebédet kértem. Azt
mondták, hogy 150 Ft egy ebéd + 60 Ft a kiszállítás. Mivel a nyugdíjam alig haladja meg a
30.000 Ft-ot, így csak az ebédet kértem, a kiszállítást nem. Inkább mindennap elmentem
az ebédemért.
2008 februárjában akartam fizetni a januári ebédem árát. Kérték az új évi nyugdíjszelvé-
nyemet, majd a férjemét is, akinek a részére nem kértünk ebédet. A saját ebédem árát
több mint 100 %-kal megemelték, 150 Ft helyett 342 Ft-ra. Ezt a nagy áremelést nagyon
sérelmesnek tartom. Miért kell az uram szelvénye az én nyugdíjszelvényem mellé, ha õ
nem is kért szociális ebédet? Igazságos ez a több mint 100 %-os áremelés?

Tisztelettel: egy sárbogárdi beteg, kicsi nyugdíjjal rendelkezõ asszony

Kérdezték

Família Kft.?
Szerkesztõ úr!

Érdeklõdje már meg, valóban Nedoba
Károly sógorát vették-e föl sofõrnek az ön-
kormányzathoz. Ha ez igaz, akkor a sárbo-
gárdi képviselõ-testület nyugodtan el-
mondhatja magáról, hogy õk a bogárdi Fa-
mília Kft. Mert ha jól megnézzük, a „Tí-
zek” ezernyi anyagi szállal kötõdnek már
az õket vezérlõ hivatalhoz és a polgármes-
terhez. Eltekintve attól, hogy egy rendes fi-
zetésnek megfelelõ összeget tesznek zseb-
re havonta tiszteletdíjként, a legtöbbnek,
vagy valamelyik családtagjuknak, van ön-
kormányzati állása. Ezzel aztán jól kézben
lehet tartani a „Tízeket”, és akkor már
mindent megszavaznak, amit a polgármes-
ter vagy a jegyzõ el akar érni.

(E-mail-ben érkezett levél)

Válasz
Megkérdeztem Nedoba Károlyt, aki el-
mondta: valóban igaz, hogy a sógorát vet-
ték föl sofõrnek az önkormányzati autóra.
Véleménye szerint nincs ebben semmi
probléma, mert 18-an jelentkeztek, és neki
volt a legjobb a referenciája, õ felelt meg
leginkább a tenderkiírásnak. Õ szállította
már Pauka doktort, Müller doktort is an-
nak idején, most meg kisteherautóval
fuvaroz. Van gyakorlata, 55 éves, tapasz-
talt sofõr.
A tenderkiírást nem ismerjük. A 18 jelent-
kezõ közt bizonyára volt fiatal, családos,
nõtlen, elvált, gépkocsivezetésben bizo-
nyára mind jártas, többen hoztak referen-
ciát megbízhatóságukról, volt közük ala-
csony, magas, szõke, fekete szemû, barna
szemû, de ha Nedoba Károly mondja, ak-
kor el kell fogadnunk, hogy csak egy sze-
mélyre, az õ sógorára illett rá a tenderki-
írás minden követelménye.

Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

HORVÁTH ZOLTÁN

(a 19. számú mûszaki bolt volt eladója)

életének 53. évében elhunyt.

Temetése 2008. március 15-én,
12.30 órakor lesz a sárszentmiklósi

temetõben.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BALÁZS JÓZSEF
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem 1. sz.

Belgyógyászati Klinika hematológiai
osztályának, dr. Demeter Judit

professzor asszonynak, és az osztály
kezelõorvosainak, nõvéreinek áldozatos,

segítõkész munkájukért.

Gyászoló család

„Annyira akartam élni,
a betegséget legyõzni.
Búcsúztam volna tõletek,
De erõm nem engedett.
Így búcsú nélkül, szívetekben
tovább élhetek.”

Szeretett halottunk,

FÜLÖP FERENC

hamvait 2008. március 15-én, 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra

a sárbogárdi Huszár-temetõben.

Élettársa és családja

Mikor van jogunk
a demokráciához?

A demokráciában kétféle demokráciát kü-
lönböztetünk meg: „közvetlen” és „közve-
tett” demokráciát. A közvetlen demokrá-
cia lényege, hogy az állampolgárok szemé-
lyesen vesznek részt a törvényhozásban, a
közügyek eldöntésében. Közvetett, vagy
képviseleti demokrácia esetén a nép az ál-
tala választott képviselõk révén alkotja a
törvényeket, gyakorolja a közhatalmat.
A demokrácia fogalma csak leírva létezik,
mert a valóságban, sajnos, nem tudunk él-
ni a demokrácia adta jogunkkal. Mert a je-
lenlegi helyzet az, hogy adva van a kor-
mány és a képviselõk, akik a döntéseket
hozzák. Mégpedig olyan döntéseket és tör-
vényeket, amelyeket õk alkotnak, az õ ér-
dekeik szerint. Abba nekünk beleszólá-
sunk nincsen, pedig a demokrácia lényege
az lenne, hogy meghallgatják az ország la-
kosságának a véleményét. De ezt nem te-
szik, gondoljunk csak például az egészség-
ügyi törvényre, mely az emberek és a szak-
mai szervezetek részérõl nagy ellenkezést
váltott ki. Hiába volt minden erõfeszítés
(tüntetések, utcai megmozdulások, szak-
mai szervezetek érvelései, népszavazás).
Mindez hiábavalónak bizonyult.

A demokráciában az általunk választott
képviselõknek az lenne a feladatuk, hogy
bennünket képviseljenek, akik rájuk sza-
vaztunk, akik által bejutottak a parlament-
be. Sajnos, négy évig tûrnünk kell és
tehetetlenül várni.
Helyben is képviselve vagyunk az általunk
választott képviselõk által. Itt is bennünket
képviselnek jól, vagy rosszul. Ebbe is bele
kell törõdnünk, itt is 4 évet kell várni arra,
hogy változtatni tudjunk. Igaz, bizonyos
idõközönként van közmeghallgatás, ahol
elmondhatjuk a véleményünket. Meghall-
gatnak, de ezen kívül lehet, hogy nem
történik semmi.
Jó lenne, ha a demokratikus jogaink nem-
csak leírva lennének, hanem gyakorolni is
tudnánk azokat. Mert így minden ember-
nek olyan érzése lehet, hogy mi a kormány-
nak, a választott képviselõinknek csak egy
szavazat vagyunk.

Tárnoki Erika

„Nem a képességeink mutatják meg, hogy
kik vagyunk, hanem a döntéseink.”

(J. K. Rowling)


