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Gratulálunk!
Leszkovszki Albin, a Petõfi Sándor
Gimnázium nyugalmazott tanára március 15-e alkalmából Fejér Megye Díszpolgára kitüntetõ címben részesült. A
díjat Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke adta át a megyeházán rendezett ünnepségen.
Fekete János-díjat kapott dr. Bukovecz
Tibor nyugalmazott kerületi fõállatorvos.
Németh László-díjban részesült térségünkben, Alapról, Herr Ferenc tanár úr.

Hiába jósoltak esõt március 15-ére, felhõk
helyett verõfényes napra ébredtünk, és este sem kellett esernyõt húznunk a fejünk
fölé, mint annak idején, 1848-ban, elõdeinknek.
A délelõtt folyamán a civil mûhely néhány
tagja feldíszítette egy kicsit a Hõsök terei
emlékmûegyüttest és a volt Korona Szálló
falán lévõ Petõfi-táblát az esti ünnepre.
Sötétedés után fáklyák fényénél, a sárbogárdi fúvósok kíséretével énekeltük el közösen a Himnuszt, majd Dizseri Barnabás
szavalatát követõen Varga László hitoktató, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke mondott ünnepi beszédet, Juhász János polgármester gyengélkedése miatt.
Varga László a forradalom és szabadságharc eseményeit és üzenetét idézte föl.
A kórus mûsora után az intézmények, civil
szervezetek képviselõi helyezték el koszorúikat a 48-as emlékmûnél, és gyertya gyúlt
az õsök tiszteletére. Majd az egybegyûltek
átvonultak a Petõfi-emléktáblához, hogy
ott is leróják kegyeletüket. Itt Miskolczi
Márk szavalata hangzott el.
Hargitai Kiss Virág

Ifj. Várdai István gordonkamûvész
ugyan nem sárbogárdi, de nagyszülei, a
Huszics-házaspár és számtalan itteni fellépése okán érdemes megemlítenünk,
hogy Márciusi Ifjak Díjjal tüntették ki,
melyet az országban összesen tizenkét
35 év alatti fiatal vehetett át a Mûvészetek Palotájában a miniszterelnöktõl.
A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!
Hargitai Lajos

Megkötözték,
úgy vallatták
Döbbenetes, különös kegyetlenséggel elkövetett rablás volt a múlt héten Sárbogárdon. A Mikes közben egy idõs embert éjszaka álmában leptek meg mindeddig ismeretlen tettesek, megkötözték, és úgy
vallatták, hogy a pénzét átadja a rablóknak, akik végül elérték céljukat, és nagy
összeget vittek magukkal.
Írásunk a lap 7. oldalán olvasható.

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

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit

LAKOSSÁGI
BESZÉLGETÉSRE
2008. március 25-én, kedden,
17 órakor a töbörzsöki
klubkönyvtárban,
2008. március 27-én, csütörtökön,
18 órakor
a következõ helyszíneken:
Kislók — klub, Sárszentmiklós— klubkönyvtár, Rétszilas — klub, Sárhatvan és
Nagyhörcsök — sárhatvani klub, Pusztaegres — iskola,
ahol kétfõs csapataink bemutatják a Hõsök tere
fejlesztésére kidolgozott javaslatunkat és tervet; a város hosszú távú fejlesztésével kapcsolatban szeretnék összegyûjteni a város lakóinak
elképzeléseit.
Sárbogárdi polgárok és
civil szervezetek mûhelye
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NAPLÓ
— a sárbogárdi képviselõ-testület március 14-ei nyílt ülésérõl —
Juhász János betegsége miatt Rigó László
vezette le a soros testületi ülést.

Az ifjúság jövõje
Bódai Gábor napirend elõtti felszólalásában így elmélkedett: Vannak, akik a város
fejlõdése, a fiatal generáció kulturált szórakozásának jövõje ellen emelik fel szavukat. Tiltakoznak, hogy városunk központjában az elavult, leamortizálódott mûvelõdési ház helyére egy új, a környezetbe illeszkedõ, impozáns, korszerû épületkomplexum épüljön. A beruházáshoz
szükséges pénzforrás uniós pályázaton elnyerhetõ. Ezzel a soha vissza nem térõ, óriási lehetõséggel élni kell, nem pedig lángot
okádva elutasítani, és felelõtlenül gyártani
a hamisabbnál hamisabb propagandát a lakosság felé. Bennünket a sárbogárdi polgárok elõtt be is lehet feketíteni, bár vélhetõen csak azok elõtt, akik bedõlnek ennek
a rémhírterjesztõ, süket dumának. A 21.
századi, modern városközpont nem a „tízeknek” épül, hanem Sárbogárd valamennyi lakójának, ideértve a külsõ településrészeket is. A „hetek” nem szavazataikkal a várost már rég csõdbe juttatták volna.
Tisztelt gáncsoskodók! Ha nem nyújtunk
be pályázatot, az a baj (lásd norvég pályázat), ha meg élünk a lehetõséggel, akkor az
a baj? Amit az MSZP—SZDSZ-koalíció
tett, az jó? Amit mi teszünk, az csúnya falurombolás? Dózerolásról meg rombolásról
visítanak itt. Micsoda nagy bûn újraépíteni, gazdaságosabbá, mutatósabbá varázsolni szeretett városunk amúgy silány képét! Nekem különösen ne fröcsköljön ez a
hisztériakeltõ társaság az együttmûködésrõl, mert az ötöknek négy éven keresztül
nem jutott más, mint az általuk kiválóan
vezérelt, a pártállami idõkre jól emlékeztetõ szivatógép. Vajon mi lehet az oka ennek a rosszindulatú hadmûveletnek? Hacsak nem a népbutító zserbós reklám. Vajon ezzel a meggondolatlan, kamu színjátékkal szolgáljátok-e az ifjúság jövõjét és
városunk fejlõdésének elõbbre jutását?
Meggyõzõdésem szerint nem. Hogy melyik magatartás az igaz és helyes, azt majd a
választók 2010-ben eldöntik. A város önerejébõl ezt a beruházást soha a büdös
életben nem tudná megvalósítani, mellyel
az ellenzõk szûk csoportja pontosan tisztában van.

Sportbeszámolók
A sportegyesületek beszámolói kapcsán
Nedoba Károly a következõ megjegyzést
fûzte a Sárbogárdi Labdarúgó Club anyagához: Amikor annak idején az aulát lela-

poztuk, illene tudni, hogy azt nem Viczena
Lajos tette, hanem többek között Õri Gyula. Viczena Lajos akkor már nem is volt a
klubnál. Nem igaz, hogy az elõzõ elnökség
gázbojlereket szereltettek fel. Pozsár
László volt az elnök, és az önkormányzat a
költségvetésbõl 1 millió Ft-ot épített be,
abból lett megoldva például ez is. Azt írják,
hogy az utánpótlás olyan jól mûködik,
hogy 3 gyermeket is leigazolt Fehérvár. A
szülõk megkerestek, hogy pontosan azért
vitték el a gyermekeket innen, mert nagyon rosszul mûködik az utánpótlás.
Bódai: Tóth úr megkért, hogy lemaradt a
beszámolóból Krencz Szabolcs támogatása, akinek ezúton is köszönik a segítségét.

Terjed a kábítószer?
A városban élõ fiatalok kábítószer-fogyasztásáról is értekeztek a városatyák.
Rozman Gábor, a polgárõrség elnöke: A
városban, akár tetszik, akár nem, terjed a
kábítószer. Fõként a városi rendezvényeket követõen az elhanyagolt helyeket keresik fel a kábítószer-fogyasztók. Ahhoz,
hogy a rendõrség felé bejelentéssel élhessünk, bizonyítékok kellenek. Ezek azonban nem állnak rendelkezésünkre. Annyit
tudunk tenni, hogy amennyiben valakinek
a közterületen való tartózkodása önmagára, vagy a közösségre nézve veszélyes, a lakására szállítjuk. Tavaly az ilyen személyek
száma elérte a 14 fõt. Sárszentmiklóson a
gyerekek körében találkoztunk Extasy
tablettával. A Sárbogárdi Napokon, éjszaka is találkoztunk olyanokkal, akikrõl nem
tudjuk bizonyítani, de erõsen feltételezzük, hogy fogyasztottak kábítószert. Az a
kérésem, hogy a rendezvények után valamilyen formában szûrjük ki az ilyen embereket. A gyerekeket fel kellene világosítani.
Dr. Krupa Rozália: Az éves gyermekvédelmi vitáról szóló beszámoló kapcsán errõl az intézmények adjanak számot, illetve
ha javaslatuk van, azt akkor tegyék meg.
Külön intézkedési terv készítését nem tartja szükségesnek a képviselõ-testület.

Gazdára talált
a pusztaegresi klub
A testület elfogadta a Rétszilasért Egyesület ajánlatát, miszerint a civil szervezet
határozott idõre mûködtetésbe vennék a
pusztaegresi klubot, és helyi személy megbízásával szerveznék a kulturális tevékenységet, amíg a szervezõdõ helyi egyesület
bejegyeztetése meg nem történik. Az épület fûtését visszaállította az önkormányzat,
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az utolsó negyedéves támogatást a közüzemi számla rendezésére kapta meg a korábbi üzemeltetõ. Az elszámolás havi diktálással történik, így elkerülhetõ a túlfizetés
illetve túlfogyasztás.
Õri Gyula: Ismerve a pusztaegresi klub valós helyzetét, nem tartom rossz ötletnek
ezt. Csak azt nem értem, miért nem veszi át
Sipos Attila a jelenlegi Pusztaegresért
Egyesület vezetését. Így nem kellene külön egyesületet bejegyezni.
Sipos Attila: Tudomásom szerint most eljárás folyik az egyesület ellen, ezért döntöttünk úgy, hogy új egyesületet hozunk
létre.

Útfelújítás 4 millióból
Az útfelújítások, -karbantartások ütemezésérõl is döntöttek az elöljárók.
Nedoba megfontolásra javasolta, hogy az
utakat nem feltölteni, hanem gréderezni
és hengerezni kellene.
Szõnyegi Lajos: Javasolnánk a gréderezést, ami 20-21 millió Ft-ba kerülne, de a
város költségvetése 3 millió Ft-ot irányzott
elõ e célra.
Fülöp Sándor: A tervezett összegnél lényegesen magasabb összeget kellene fordítanunk útjavításra, karbantartásra. Hívjuk fel a lakosság figyelmét: gondoskodjanak arról, hogy a víz lefolyjon az útról.
Horváth Tibor: Próbáljuk ki a gréderezést
a Vezér utcán, hogy milyen költségen lehet
megcsinálni.
Õri: Vagy Pusztaegresen.
Etelvári Zoltán: Olyan minõségû követ
hozzunk, amilyen kell. Tavaly agyaggal kevert vegyes követ hoztam, ami olyan lesz,
mint a beton.
Dr. Berzeviczy Gábor: A mûszaki osztály
figyelmébe szeretném ajánlani a miklósi
bányát, nézzük meg, hogy az ottani kõ jó-e,
és csökkentené-e a költségeinket, ha helybõl szereznénk be.
Bártfai Antal: Ha a technológiát nem tartják be, akkor az eredmény visszaköszön
nagyon gyorsan. Az elõterjesztésbõl nem
derül ki, hány négyzetméter és folyóméter
út kerül kialakításra, vagy javításra. A Németh Lajos közben például 20 tonna kõ elterítésére tesznek elõirányzatot. Az utca
lakói levélben fordultak a testülethez, 32
aláírással, hogy ne hagyják õket figyelmen
kívül, mert rendkívül rossz állapotok uralkodnak a közben. (A levélbõl részletet olvasott föl. Szerk.)
Nedoba: Én nem hiszem, hogy a testületnek ellentéte van a lakókkal, vagy nem
akarná megcsinálni.
Az elfogadott határozati javaslat szerint a
KRESZ-táblák cseréjére, útburkolati jelek festésére 500 ezer Ft, az aszfaltos utak
kátyúzására 1.500.000 Ft, a makadámutak
kátyúzására 1.550.000 Ft, átereszek javítására, karbantartására 250.000 Ft, járdák
javítására 400.000 Ft jut az idén.
Folytatás a következõ oldalon®

Bogárd és Vidéke 2008. március 20.
Folytatás az elõzõ oldalról®

Önerõ közmûvelõdésre
A kislóki klub részére 250.000 Ft-ot, a miklósi klubkönyvtár részére 50.000 Ft-ot, a
mûvelõdési ház részére 50.000 Ft-ot, a
sárhatvani klub részére 50.000 Ft-ot, míg a
rétszilasi klub részére (a pusztaegresi klub
költségeire) 200.000 Ft önerõt különített
el a testület közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázat önerejéhez.

Sárbogárdé
a volt tüdõgondozó
A megye térítésmentesen Sárbogárdnak
adja a volt tüdõgondozó épületét, melyben
a testület házi- és gyermekorvosi rendelõket kíván kialakítani, s egyúttal az egészségügyi szolgáltatásokat javítani, pályázati
forrásból, a Közép-Dunántúli Operatív
Program keretében. A pályázat benyújtásához többek között megvalósíthatósági
tanulmány, építési engedély szintû tervdokumentáció, építési engedély, szakmai
program készítése szükséges. A pályázat
elkészítéséhez pályázatíró céget vonnának
be. Mindehhez igen kevés idõ áll rendelkezésre. A pályázathoz az általános tartalékból, valamint EU Önerõ Alap-támogatásból biztosítanák.
Nedoba: Nagyon örülök, hogy megkaptuk
ezt az ingatlant. Több funkciót ki tudunk
ott alakítani, Roshdi és Somogyvári doktornõ is el tud ott helyezkedni. Ezzel az önkormányzat vagyona nõ. Kíváncsi leszek,
hogy ez a tévében, újságban milyen helyen
fog szerepelni. Gondolom, hátul, egy kis
sajtcédulán. Ez nem botrány, hanem sikertörténet, dehát ez nem hír.
Õri: Elsõsorban helyi vállalkozóktól kérjünk árajánlatot a felújításra, és õket részesítsük elõnyben.
Dr. Krupa: A költségek meghatározzák,
hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Ha meghívásos lehet, akkor figyelembe lehet venni ezt a javaslatot.
Bártfai: A két háziorvos milyen minõségben kerül bevonásra az orvosi rendelõ kialakításába? Hol tart az együttmûködés
velük?
Rigó László: Még sehol.
Dr. Krupa: Hivatalosan még csak tegnap
kaptunk egy faxot a megyei közgyûléstõl.
Ha meglesz a testületi határozat, azt követõen indulhat az együttmûködés.
Fülöp: Szakbizottság vizsgáljon meg mindent.

Bejelentések
Nedoba: A Köztársaság úton lévõ bisztróval kapcsolatban a szomszédok már nagyon sokszor szóltak, hogy hétvégén nem
lehet pihenni, olyan nagy zaj van. Kérem a
hatósági osztály vezetõjét és a jegyzõt,
hogy tegyék meg a szükséges lépéseket. A
Sárbogárdi Napokon a vendéglátást és vásár szervezését a Tofi 2005 Kft. fogja ellátni a civil bizottság döntése értelmében.

KÖZÜGYEK
Õri Bódai napirend elõtti felszólalását felháborítónak tartja. Hiszen a baloldali frakció csupán azért tiltakozott, hogy a lakosság és a civilek véleménye nem lett kikérve.
„Meddig lesz még ez a vádaskodás, visszamutogatás, hogy mit csináltunk ezelõtt három évvel?” — kérdezte. — „Úgy érzem,
együtt kellene a városért tenni valamit,
nem politikai színekkel dobálózni. A kezedet te is ugyanúgy föltetted több esetben,
részt vettél a sikerekben, kudarcokban,
népszerûtlen döntésekben.
Sinka Attila: Népszerû döntésetek nem
sok volt, valamit építettetek. Aki kaszás
volt, az ne legyen most angyal. Követtetek
el hibákat, el kell ismerni, mi is követünk el
hibákat.
Schmidt Lóránd: A lakosok megkértek rá,
hogy jelezzem a következõ eseményt: a
mûvelõdési házban megjelent Bódai Gábor, elkezdett fényképezgetni, megkereste
a mûvelõdési ház legramatyabb pontjait.
Az ott dolgozók megkérdezték tõle, hogy
miért nem a felújított vécérõl, vagy az új ajtóról csinál felvételt. Az volt a válasza,
hogy neki nem ez a feladata, majd elment.
Tavaly 40 milliót kidobtunk utak javítására. Meg lett szavazva, hogy nem óhajtunk
pályázni, mert meg lett ígérve az embereknek, hogy az idén lesz kész 10 út, nem jövõre. Azt a 40 milliót most is fel lehetne
használni, és akkor nem lenne gond az
utakkal.
Dr. Krupa: Benyújtottuk azt a pályázatot
is, csak nem nyert.
Etelvári: Ne bántsuk már egymást! Senki
nem a felújítás, hanem a módja ellen van.
Meg van süllyedve az összes felújított út.
Felháborító, hogy ennyi pénzért ilyen
munkát végeztek. Kellene egy mûszaki ellenõr, aki a mi érdekeinket védi. A Németh Lajos köz és a Kossuth utca keresztezõdésénél lesüllyedt a frissen aszfaltozott
rész. A Tompa Mihály és az Árpád utca
között lévõ nádas területen sok a róka.
Fülöp: Az árkok fel vannak töltõdve sárral,
az átereszek eltömõdtek. Mindenkinek fel
lehetne hívni a figyelmét arra, hogy a saját
háza elõtt tisztítsa ki az árkot, átereszt.
Bártfai: Az egykori közkutak tulajdonviszonyát illetõen még nem kaptam érdemi
választ. Vannak olyan önkormányzati rendeleteink, amelyek nincsenek aktualizálva. Készül az integrált városfejlesztési stratégia. Indítványozom, a város készítsen egy
fönntartható helyi fejlõdéssel kapcsolatos
programot is, mellyel alá lehet dolgozni a
városfejlesztési stratégiának. Hogy mit
takar ez a helyi program, az megtalálható
az interneten.
Horváth: Sárszentmiklóson a bányából
megindult a kõszállítás, úgyhogy még nagyobb teherautók közlekednek. Megnõtt a
balesetveszély, a fõutcára alig lehet kihajtani, gyerekek közlekednek ott. Ez ellen
valamit kellene tenni. A Magyar utcán, a
temetõ bejáratánál az útpadka lesüllyedt,
így nem fog elfolyni a víz, ha nagyobb
esõzések lesznek.
Gábris István: Sem a helyi busz, sem a Volán menetrendje nem alkalmazkodik a vasúti menetrendhez. Szeretném megköszön-
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ni a tavaly alakult sárbogárdi vadásztársaságnak, hogy megkezdték a külterületi
földutak, dûlõutak gréderezését.
Sinka: A keleti csatorna Gilice-köz végén
átmenõ szakaszának takarítása közben az
egyik lakó kerítésén belülre is jutott a
szennyezõdésbõl. Zoli bácsival teljesen
egyet értek, csak látnám már a szándékot,
hogy valamelyik oldal megteszi azt a lépést, hogy tényleg közösen együtt lehessen
dolgozni. A mostani nem népszerû döntések valahol visszavezethetõk az elõzõekre.
Bódai: A Vak Bottyán utcát teljes szélességben töltsék fel. A Mészöly Géza u. 3.
alatt kb. 4 méter hosszan meg van süllyedve az út a szennyvíz nyomvonalában. A
közvilágítás megjavítását köszönik az utca
lakói. A vasúti átjárónál 3 oszlopon nincs
közvilágítás.
Varga László: A Vasút utca és a Köztársaság utca torkolatánál a közvilágítás kiépítése a következõ évi költségvetésbe kerüljön beépítésre. Mikor kezdõdik az aszfaltozás? Hogyan áll a pusztaegresi iskola tervezése?
Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Tisztelt
Sáregresiek!
Az 1996. évi CXXVI. törvény lehetõséget nyújt arra, hogy az adófizetõ állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1
%-át olyan társadalmi szervezetek számára ajánlják fel, amelynek tevékenységét hasznosnak ítélik és támogatni kívánják. Ehhez adócsomagjukban találnak rendelkezõ nyilatkozatot, illetve
munkáltatójuktól kapják meg azt. A
nyilatkozaton a szervezet adószámát
megjelölve tehetik meg felajánlásukat.
Adójuk 1 %-át akkor is levonja az adóhivatal, ha Ön nem jelöli meg annak
kedvezményezettjét.
Kérjük, nyilatkozatában jelölje meg a
Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítványt kedvezményezettként!

A közalapítvány
adószáma:
18481783-1-07.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2008. március 14-ei
ülésén elfogadta a 7/2008. (III. 18.) Ktr.
sz. Az önkormányzat 2007. évi pótköltségvetésérõl szóló rendelet módosítását; a
8/2008. (III. 18.) Ktr. sz. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló
rendelet módosítását.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Kistérségi hírek
Kétféle tájékoztatón vehettek részt a Sárbogárdi
kistérség polgármesterei, szakemberei hétfõn,
illetve kedden.

Távfelügyelet
Hétfõn délelõtt elsõként a G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt. képviselõje, Sinkovits Ákos tartott
tájékoztatót a cég szolgáltatásairól a jelzõrendszeres házi gondozás, távfelügyelet témakörében.
Lehetõség van ugyanis arra, hogy elsõsorban
egyedül vagy fogyatékkal élõk, idõsek otthonában
egy jelzõberendezést helyezzenek el, melynek révén vészhelyzetben hamar a megfelelõ segítség
érkezhet a helyszínre. A készülékeket és a folyamatos diszpécserszolgálatot a cég biztosítaná,
míg a gondozónõket, a felszerelést és a gépkocsit
a települések. De rugalmas megoldásokra is van
lehetõség. A szolgáltatást kistérségi szinten gazdaságosabb megrendelni, mert az állami támogatás így akár teljes egészében lefedheti a havi
díjakat. A kistérség több cég ajánlatát megismeri,
mielõtt végleges döntést hoz.

Megújulhat a rendelõ
A rendelõintézettel kapcsolatban hétfõn a kistérségnek, kedden az orvosoknak tartott tájékoztatót dr. Szabó Gabriella, a Szent György Kórház
orvosigazgató-helyettese, valamint Galambos
Ottó gazdasági igazgató. Sárbogárd ugyanis átadta a rendelõ tulajdonjogát a megyei önkormányzatnak, és a Fejér Megyei Közgyûlés pályázatot
szeretne benyújtani az intézmény fejlesztésére. A
pályázat tartalmát ismerhettük most meg. Az elnyerni kívánt támogatás 400 millió Ft, melyhez 40
milliót biztosítanak önrészként. A pénz háromnegyedét az épületre, egynegyedét eszközökre fordítják. Fejleszteni kívánják a diagnosztikát, otthoni szakápolást, terápiás ellátásokat, nappali
kórházat, torna- és elõadótermet, bérbeadható
helyiségeket hoznak létre (pl. gyógyszertár,
gyógyászati segédeszközök szaküzlete részére),
racionalizálják az ellátást és akadálymentesítenek. Kicserélik a nyílászárókat, liftet, korszerûsítik a fûtési rendszert, a tetõ plusz szigetelést kap,
átalakítják a szociális blokkokat. Hét szakmával
bõvítenék a szakellátást (pl. kardiológia, traumatológia—sebészet, pszichiátria, ortopédia), és
modern készülékekre cserélnék az elavultakat.
A pályázatot április végén nyújtják be. Bízunk
benne, hogy sikerrel.
Hargitai Kiss Virág
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Rózsaszín álmok lila ködben…
Sokadmagammal az utóbbi idõben
már rendszeresen figyelemmel kísérem Sárbogárd önkormányzatának
testületi üléseit. A legutolsó, március
14-ei ülésen Bódai Gábor képviselõ
hozzászólását hallgattam érdeklõdéssel. Hosszan ecsetelte, hogy micsoda
elmaradott népség lakik itt Sárbogárdon, akik nem akarják a fejlõdést, a
megújulást, nem akarják ezt a „kiemelkedõ fontosságú beruházást”, ahol az
ifjúság kulturáltan szórakozhat.
Ugye, mindenki tudja, mirõl van szó?
Természetesen most is a kultúrház lerombolásáról.
Már ki tudja, hányadszor, ismét a másik oldalt vádolják mindenféle „hamis
propagandával”.
Nos, engem senki nem befolyásolt, én
már csak a saját józan paraszti eszemre
hallgatok. Javaslom másoknak is, hogy
ezt tegyék! Végre ébredjünk fel, ne ködösítsük, lássuk a tényeket!
Több választási ciklussal ezelõtt, ha a
sárbogárdi munkahelyteremtés került
szóba, a város vezetése arra hivatkozott, hogy nincs kiépítve az infrastruktúra, ezért nem jönnek ide befektetõk.
Azóta már megvalósult a gázberuházás, szennyvízcsatorna-kiépítés, internet stb. Befektetõk azonban csak nem
jönnek. Emberek százai kénytelenek
naponta bumlizni Székesfehérvárra
vagy Dunaújvárosba, hogy megélhetéshez jussanak.
Milyen kötõdése lesz egy fiatalnak a településéhez, ha naponta több órát tölt
távol, az utazással együtt? Városunk
vezetõinek miért nem érdeke, hogy
munkahellyel itt tartsák õket?
Talán ezen kéne gondolkozni, mert lehet, hogy az épülõ plázát már nem lesz,
aki használja, hiszen a város fokozatosan elöregszik!

Egyébként nem vagyok biztos abban,
hogy minden fiatal olyan szórakozásra
vágyik, amit egy ilyen létesítmény
nyújthat (játékgépek, nyerõautomaták
stb.). Mintha szándékosan el akarnák
sorvasztani a kultúrát!
Sárbogárdon kevés dologra lehetünk
igazán büszkék, de ezek között szerepel a városi vegyes kar. Hol fognak fellépni, ha a mindig teltházas színházterem nem lesz? Érdekel ez valakit egyáltalán? Van olyan képviselõ, aki nem
csak kötelességtudatból egyetlen egyszer is volt ilyen rendezvényen?
Ha tisztelt polgármesterünk „mindenáron” választást akar nyerni, ne így tegye! Teremtsen inkább munkahelyet,
akkor talán sokan áldani fogják a nevét, ne rombolással akarjon bekerülni
Sárbogárd történelemkönyvébe! Ha
mindenáron építeni szeretne, ne dózerolással kezdje, hiszen van ezen a településen számtalan olyan „akcióterület”, amit be lehetne építeni. Lehet
akár sportcsarnokot, uszodát, szabadidõközpontot létesíteni az Ifjúsági park
környékén.
Ha nem hiszi el a polgármesterünk,
hogy eredményeket csak együttgondolkodással lehet elérni, nézze meg a
környezõ kisebb településeket, ahol
csak úgy tudtak boldogulni, elõbbre
jutni, hogy félretették a pártérdekeket,
csak a lakosok érdekeit nézték!
Amíg ilyen szemlélet lesz képviselõink
körében, ne is várjuk, hogy Sárbogárd
fejlõdjön! Javaslom minden képviselõnek, aki ezt még nem gondolta végig,
hogy egy percre szálljon magába, gondolkodjon el azon, hogy valóban helyes-e, amit tesz.
Egy sárbogárdi

Ünnepeltek a Mészölyösök

A Mészöly Géza Általános Iskola tanulói a József Attila Mûvelõdési Központ
színháztermében tartották meg az 1848-as forradalomra emlékezõ ünnepségüket.
Dramatikus színjátékban elevenítették fel a 160 évvel ezelõtti eseményeket.
/H/
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Tovább nõ a munkanélküliség
térségünkben
Fejér megyében továbbra is Sárbogárd térségében a legmagasabb a regisztrált munkanélküliek száma. A helyzet egyre súlyosabb. Egy évvel ezelõtt, lapunk 2007. február 15-ei számában írtuk, hogy 2006-ban
a gazdaságilag aktív népesség 14,1 %-a
volt regisztrált munkanélküli a sárbogárdi
térségben. Akkor ez a szám igen magasnak
tûnt. Aztán 2007 decemberében már 15,3
%-ra, 2008 januárjában 16,3 %-ra, februárban pedig már 17 % fölé emelkedett a
regisztrált munkanélküliek száma. Súlyosbítja a helyzetet a népesség elöregedése és
az aktív népesség folyamatos elvándorlása.
Ezek után ki meri venni a bátorságot, hogy
optimista képet fessen Sárbogárd és környéke munkaügyi helyzetérõl? — Volt
ilyen bátor ember!
Két héttel ezelõtt adtunk hírt arról, hogy a
Videoton sárbogárdi gyárában az utolsó
150 fõt küldik el májusig. Ez is növeli majd
a munkanélküliséget néhány tized százalékkal. Nem mondják még ki, de nem sok
választ el attól, hogy végleg lakat kerüljön
a gyárkapura. A dolgozókat pedig lehetetlen feltételekkel akarják rábeszélni számukra rendkívül elõnytelen székesfehérvári munkavállalásra.
A polgárok számtalanszor hangoztatják:
sajnálatosnak tartják, hogy Sárbogárd vezetése részérõl senki meg se próbálkozik,
hogy harcoljon a gyárért. Arra hivatkoznak, hogy az történik Sárbogárdon, amit a
piac jól felfogott érdeke diktál. Még csak
véletlenül se úgy fogalmaznak, hogy ez a
társadalomból élõ piac rosszul felfogott

érdeke szerint történik, és az itt lakók érdekeit is figyelembe kellene venniük. Sárbogárdon ezt a közös érdeket nem hajlandó képviselni az önkormányzat az üzleti
élettel szemben. A karjukat széttárva tehetetlenül állnak, és nem tesznek semmit
annak érdekében, hogy új munkahelyek
létesüljenek a városban.
Pedig lett volna mit tenni, mibõl kiindulni.
Ebek harmincadjára vetve, sorsára hagyva
pusztul a magyar laktanya, melynek konyháján régen 1.500 fõre fõztek. Tantermei,
szállóépületei oktatási célokra alkalmasak, raktárépületei és az ott kiépített hatalmas infrastruktúra logisztikai bázisnak,
terményraktározás céljára, és sok egyébre
lenne megfelelõ. Ennek hasznosítására
nincsenek a város vezetésének elképzelései.
Érthetetlen az is, hogy nem segítik minden
lehetséges eszközzel azt, hogy a FETÉV
teljesen kiépült ipari területére települjenek gyárak. Inkább az IPD Europe céggel
erõlködtek azon, hogy a volt szovjet katonai területeken hozzanak létre teljesen fölöslegesen még egy ipari parkot. A nagy
csinnadrattával létrehozott új ipari parkban pedig mindeddig nem tettek egyetlen
kapavágást sem. Nem történt semmi érdemleges azon kívül, hogy az új ipari park
némi aprópénz kíséretében az önkormányzat 70 %-os tulajdonából átkerült az
IPD Europe 70 %-os tulajdonába. A közmûvesítés máig nem indult meg, s csak gaz
terem a régi romokon. Ez vajon a város vezetésének koncepciótlanságát igazolja,

vagy valami más elképzelésük van, amit
viszont nem kívánnak az emberek orrára
kötni?
Akaratlanul is megfordul az ember fejében: milyen különös, hogy most ugyanezzel a céggel óhajt üzletelni az önkormányzat Sárbogárd Hõsök tere rekonstrukciós
pályázata ürügyén. Ez a cég építené meg itt
magának az úgynevezett „Bogárd plázát”,
a lebontásra ítélt mûvelõdési központ helyén.
Mert ugyanaz van pepitában az ide betelepülõ multi nagyáruházakkal kapcsolatban,
mint ami a munkahelyteremtés kapcsán
történik (vagy inkább nem történik) a városban. Velük szemben se képviseli a helyi
érdekeket az önkormányzat. A piac szabadsága hazug jelszavára hivatkozva hagynának eldózerolni bármit, amit a spekuláns tõke megkíván. Oda települnek, ahová nekik tetszik, azt csinálnak, amit akarnak, kimazsolázzák a belváros javát aprópénzért, és aztán sorra épülnek a színes,
marhaistállóra hajazó, könnyûszerkezetes
nagyáruházak olyan területen, ahol normális városokban semmi helyük nem lenne. Õket nem izgatja, ha a bogárdi térségben nõ a munkanélküliség és a nyomor. Ha
már végképp kifosztottak bennünket,
továbbállnak, mint a sáskahadak a letarolt
vidékrõl. Mennek Kínába, a Mannesmann
és a Videoton után.
Mi meg itt maradunk a csak a maga hasznát lesõ, tehetetlen képviselõ-testületünkkel.
Hargitai Lajos

Egyéves a távfigyelõ rendszer
A Légió 2000 biztonsági szolgálatnál egy évvel
ezelõtt avatták fel a távfigyelõ biztonsági rendszert. Ebbõl az alkalomból hívták beszélgetésre
Sárbogárd rendõrkapitányát, Enczi Józsefet,
hogy a tapasztalatokról véleményt cseréljenek.
A rendõrkapitány elismeréssel nyilatkozott a
rendszerrõl, de a vonalas rendszer hátrányairól
is szót ejtett. A vezetéket ugyanis el lehet vágni.
A cég vezetõi, Németh Attila és Németh László
elmondták, hogy ennek kivédésére rádiós frekvenciával teszik elérhetõvé a szolgáltatásukat.
Szót ejtettek arról is, hogy a magánterületek kamerás megfigyelését ki lehetne terjeszteni a
közterületek megfigyelésére, ennek jogi lehetõségeinek megteremtésével.
Ezt követõen megtekintettük a diszpécserközpontot, amely folyamatos, 24 órás figyelõszolgálattal teremti meg mindazok számára a közbiztonságot, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást.
Hargitai Lajos
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Ünnep Cecén
Hagyományosan a cecei hõsi emlékmûnél gyülekeztek az ünneplõk március 15-én este. Onnan indult a mintegy 150 fõs fáklyás menet a
kultúrházhoz, élen a képviselõ-testülettel és a
polgármesterrel. A felvonulók közt sokan jöttek családostól. A kicsi gyerekek, ha elfáradtak,
apu, anyu karján ülve tették meg az utat.
A kultúrház falán elhelyezett Petõfi-emléktáblánál tartották az ünnepi megemlékezést. Az
Illyés Gyula Általános Iskola irodalmi csoportja mûsorában elevenítette fel a forradalmi eseményeket, Móré Boglárka pedig verset mondott. Az ünnepi beszédet Varga Gábor polgármester mondta, majd koszorúkat helyeztek el
az emléktáblánál.
/H/

Koncert a Nemzeti Galériában
Megtisztelõ meghívásnak tett eleget a sárbogárdi
Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar vasárnap délelõtt.
A Magyar Nemzeti Galériában adott egy félórás koncertet, csodálatos festmények és mûalkotások között.
A közönség soraiban számos Sárbogárdról elszármazott honfitársunk arcát fedeztük föl, de sokan megálltak a felcsendülõ dallamokat hallva nézelõdés közben
is.
Az énekkar a Marosszéki népdalcsokrot énekelve vonult föl a dobogókra. A Szózattal és a Huszártoborzóval a 160 évvel ezelõtti eseményekre emlékezett a kórus. Ifjabb Leszkovszki Albin két szerzeménye: a Szülõföldemen és a Sárbogárd, Dombóvár — az alkotó
zongorakíséretével —, bizony, könnyeket csalt néhány egykori sárbogárdi szemébe. S ugyancsak felemelõ volt, amikor a repertoárban megszólalt a Négy
szlovák népdal, a Székely keserves és a Pataki diákdalok.
Az elõadást követõen természetesen mód nyílt egy kis
beszélgetésre a régi ismerõsökkel, és tárlatnézésre is.
Hargitai Kiss Virág

Vajtán kopjafát avattak
Március 15-e alkalmából az ünnep elõestéjén tartották
Vajtán a megemlékezést a Hõsök terének avatásával
egybekötve. A téren az 1848-as õsök emlékére most felállított kopjafát is felavatták. A kopjafát Fráter Lóránt
helyi asztalosmester készítette térítésmentesen, társadalmi munkában. A talapzatát és a környezetét az
önkormányzat készíttette el.
Az ünnepségen Horváth Lajos tanár úr mondott beszédet, ami valójában egy rendhagyó történelemórának is
beillett. Színesen mesélte el nagyszámú hallgatóságának 1848. március 15-e igaz történetét. Ezt követõen a
Csákvári házaspár által vezetett vajtai énekkar adott
mûsort, majd megkoszorúzták az új emlékmûvet.
Hargitai Lajos
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KÉK HÍREK
Súlyos személy elleni bûncselekmény történt a Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén.
A rendelkezésre álló adatok alapján 2008.
március 11-én, kb. 21 óra körüli idõben P.
J. sárbogárdi lakost lakásán két fõ megtámadta, bántalmazták, megkötözték, a lakásban kutatást végeztek, és nagy mennyiségû készpénzt tulajdonítottak el. A sértett idõs kora miatt a lakásból nem tudott
kijönni, a hajnali órákban egy munkába induló férfi lett figyelmes segélykiáltására,
aki a közeli tûzoltóság segítségét kérte. A
nagy erõkkel megindult rendõrségi eljárás
során több szálon folyik a nyomozás.
Kérjük a tisztelt olvasókat, hogy amennyiben a bûncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkeznek, úgy azt a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra jelentsék
be!
A korábbiakban hatóságunk több esetben
tett már bûnmegelõzési célzatú felhívásokat, ajánlásokat közzé, fõként az idõs korúak sérelmére lekövetett cselekményekkel kapcsolatban. Az alábbi jó tanácsokat
szintén e célcsoport figyelmébe ajánljuk,
hogy a fentihez hasonló súlyos, vagy egyéb
bûncselekmények áldozataivá ne válhassanak.

Ajánlások a betörések
megelõzésére
A betörések nagy részét a délelõtti órákban és éjszaka követik el. A védekezés legmegfelelõbb
módja a mechanikai (zárak, rácsok) és elektronikus
(riasztók) védelem együttes kialakítása. Az idõs
emberek idejük nagy részét otthon töltik, így õket
ez a bûncselekmény leginkább akkor fenyegeti, ha
hosszabb idõre elutaznak. Erre az idõszakra célszerû az említett technikai megoldások mellett más
módszerekkel is biztosítani a fokozott védelmet.
A postaládákban felgyülemlett reklámújságok,
szórólapok jelzésként szolgálnak a betörõk számára, ezért tanácsos megkérni egy megbízható szomszédot, ismerõst, hogy naponta ürítse a postaládát.
Szintén ajánlott, ha naponta – fõként az esti órákban – egy ismerõs elmegy a lakásba, szellõztet, felkapcsolja a villanyokat, ezzel is jelezve, hogy a lakás nem üres. Ha van rá lehetõség, szereltessenek
fel idõzített kapcsolót, ami az elõre beprogramozott
idõpontokban felkapcsolja a villanyt, bekapcsolja a
televíziót, rádiót azt a látszatot keltve, hogy a lakók
otthon tartózkodnak. Ha van üzenetrögzítõ, ne
mondják rá, hogy elutaznak.

Ajánlások a zseblopások
megelõzése érdekében
A zseblopásokat jellemzõen az utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon követik el. Javasolt,
hogy nappalra idõzítsék a bevásárlást, és a pénz-

tárcájukat tartsák biztos helyen, soha ne a kosár
vagy a táska tetején!
Kerüljék a túlzsúfolt helyeket, a táskájukat szorítsák
magukhoz, a pénztárcájukat tegyék biztos helyre!
Bankkártyájukat soha ne tartsák a PIN-kóddal
együtt!
Ha mégis megtörtént a lopás, és észre is vették, ne
szálljanak szembe a támadóval, mert általában többen vannak, és kiszámíthatatlanok a reakcióik! Hívjanak segítséget (jármûvezetõt, jegykezelõt, járókelõket, utastársakat), és mielõbb értesítsék a
rendõrséget!
Ha az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték, sürgõsen cseréltessék le a zárat, ha pedig a bankkártyájuk tûnt el, azt mihamarabb tiltassák le!
Elutazáskor fokozottan vigyázzanak, mert a pályaudvarokon és vonatokon jellemzõek a csomaglopások! Bõröndjeiket ne bízzák ismeretlenekre, használják inkább a csomagmegõrzõt! Le- és felszálláskor is ügyeljenek táskáikra, ne bízzák idegen emberekre! Lopás esetén értesítsék a jegykezelõt és a
rendõrséget!

Ajánlások a besurranásos
lopások megelõzése érdekében
A besurranásos lopásokat jellemzõen éjszaka követik el, de természetesen nappal is elõfordulnak,
elsõsorban családi házaknál és földszinti lakásoknál. Célszerû rácsot felszerelni a földszinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig zárva tartani. Az értékeket
ne hagyják elöl, zárják el, lehetõleg lemez- vagy
pénzkazettákba! Ha rajtakapnak egy besurranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolják át, hogy
szembeszállnak-e vele.
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Ajánlások a trükkös lopások
megelõzése érdekében
A trükkös lopások elkövetési módszerére jellemzõ,
hogy az elkövetõ valamilyen ürüggyel bekéredzkedik a lakásba, elvonja a házigazda figyelmét (pl. kér
egy pohár vizet), illetve valamilyen módon megpróbálja eltávolítani a szobából, majd összeszedi az értékeket, és sietõsen távozik a lakásból.
Az ál-óraleolvasók a „mérõkészülékek leolvasásának”, a szerelõk a „házban tapasztalt rendellenességek” elhárításának ürügyén jutnak be a lakásba,
ahonnan a sértett figyelmének elterelésével különféle értékeket tulajdonítanak el.
Az álügynökök különféle kedvezõnek tûnõ üzletek
felajánlásával bírják rá az idõs embereket a lakásba
való bejutásra, majd eltulajdonítják az értékeket.
Az álrendõrök módszerére jellemzõ, hogy a kihozott
nyugdíj bemutatását kérik arra hivatkozva, hogy a
bankjegyek hamisak, ezért azokat lefoglalják, és
megígérik, hogy az ellenértéket késõbb postán kiküldik.
Ne engedjen be senkit a lakásba, még akkor se, ha
hivatalos szerv, vagy vállalat képviselõjének mondja magát, akinek személyazonosságáról nem gyõzõdött meg hitelt érdemlõen! A kerületi kapitányság, vállalat, közmûszolgáltató felhívásával ellenõrizze le, hogy valóban azokkal van-e dolga, akiknek mondják magukat! Amennyiben társasházban
lakik, és valamilyen közmûprobléma van, arról a
gondnoknak mindenképpen tudnia kell.
Ha mégis megtörtént a lopás, az elkövetõ által
használt tárgyakat ne dobják ki, ne mossák el, mert
ezek nagy segítséget jelentenek a késõbbi nyomozásban!
Fokozottan vigyázzanak, ha az utcán, aluljárókban
kéregetõ személyeknek pénzt adnak!
Rendõrség

Tisztelettel meghívjuk Önt és
kedves családját
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!

2008. március 29-én,
szombaton, 17 órától az

5 éves Violinkulcs
énekkar
ünnepi hangversenyére
az abai Kultúr Közösségi
Ház színháztermébe.
Fellépõk:

Violinkulcs énekkar,
az Aba Sámuel Általános Iskola
énekkara, Sárvíz fúvószenekar,
Dõr Gabriella — zongora,
Gortva Dániel — hegedû,
Molnár Hedvig — zongora,
Molnárné Bereczk Hedvig —
hegedû, zongora,
Moravecz Attila — klarinét,
Varnyu Lilla — zongora.
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Aranyminõsítés
A Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny döntõjén a Sárszentmiklósi Általános Iskola 4.
osztályosokból álló Tündérrózsa és 3. osztályosokból álló Kendermorzsa csoportjai
aranyminõsítést szereztek.

„Hol a tojás, piros tojás”
címmel húsvéti kézmûvesvásár volt virágvasárnap a miklósi klubban 11 órától 17 óráig.
A gyerekek a „Játékkuckó”-ban hímes tojásokat, tojástartókat,
nyuszikat, virágokat készíthettek különbözõ technikákkal.
Nagy sikere volt a teáspapír-hajtogatásnak, Farkasné Sobor Ágnes és lányai irányításával. Buruncz Angéla és Zámbó Zsuzsanna
tanító nénik ötletes tojástartók készítését tanították meg az
érdeklõdõknek.
Hatalmas és elsöprõ sikert aratott a gyerekeknél Tauzné Marika
Mezõfalváról, aki különféle anyagokból húsvéti dísztárgyakat és
játékokat készített. Ötletes fogásokat mutatott, melyekkel csodaszép alkotások születtek a flitteres tojástól kezdve a bõrbõl készült nyusziig.
Papírvirágok is „nyíltak” az asztaloknál, ahol Magyar Nikoletta
tanító nénivel tevékenykedtünk.
A húsvéti kézmûvesfoglalkozás örömére tojásfát is állítottunk.
Az egész napos programra a belépés ingyenes volt, pontosabban
egy-egy locsolóverset kellett csupán mondani a betérõknek, melyek felkerültek a „locsolófalra”, így közösen csokorba gyûjtöttük
a verseket!
A könyvtár elõtti betont színes rajzokkal díszítették ki a gyerekek,
ezzel is üdvözölve a hozzánk látogatókat. A kézmûvesek termékei
egyben kiállítási tárgyak is voltak, melyekbõl vásárolni lehetett.
Volt itt Magyar Magdiék jóvoltából fonott bútor és használati
tárgy, Gárdony Berni csodálatos alkotásait nem kell bemutatni,

Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

„ISKOLA-TÁROGATÓ” CÍMMEL
NYÍLT NAPOT TART
2008. március 26-án, szerdán, 14 órai kezdettel.
Sok szeretettel várjuk leendõ elsõseinket, szüleiket és minden
érdeklõdõt. Tájékoztatást kaphatnak iskolánk mûködésérõl,
a korszerû, kompetenciaalapú módszerekrõl, az iskolaotthonos oktatásról, a tanórán kívüli foglalkozásokról. Megismerkedhetnek nevelõtestületünk tagjaival.

mert magukért beszélnek. Ivánné Kati néni a lányoknak a horgolás rejtelmeit tanította és árusította szép termékeit. A miklósi
foltvarrók húsvétot idézõ munkáit is megvásárolhatták azok, akik
betértek hozzánk ezen a napon. Szabóné Czuczai Katalin munkáit is sokan ismerik már Sárbogárdon, de szerte a világon, a tárlókban gyönyörû ékszereket láthattak és vásárolhattak a betérõ látogatók. Katalin tanítványainak — akik halmozottan fogyatékkal
élõ vak gyerekek — munkáit is bemutattuk, és nagy örömünkre
nagy sikerrel árusítottuk is. Bámulatos, hogy ezek a gyerekek, akiket név szerint is szeretnék itt felsorolni, milyen szép alkotásokat
hoztak létre: Szabó Zsuzsi (Katalin lánya), Rafael Judit, Peresztegi Vivien és Nyéki Laci — õk a Vakok intézetében tanulnak,
Budapesten.
Aki részt vett ezen az egész napos programon, igazán jól érezte
magát, és tartalmasan töltötte el a vasárnapot! Külön köszönet
Tauzné Marikának, aki a program végén az összes megmaradt
portékáját szétosztotta a gyerekek között. Hallatlan sikere volt!
Köszönjük szépen nagylelkû ajándékát! Köszönöm minden kollégámnak, aki részt vett a programban, együttmûködõ segítségét; jó
volt együtt örömöt szerezni a gyerekeknek, és minden hozzánk
betérõnek!
Csatáriné Somogyvári Erzsébet
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Március 15-e Alsószentivánon
Az 1848. március 15-én kitört forradalom és szabadságharc nem
volt elõzmény nélküli. Abban az idõben a Magyar Királyság és az
Osztrák Császárság együttesen alkotta a Habsburg Birodalmat.
Közös uralkodója volt a két országnak, aki a Habsburg-házból került ki. Bár volt magyar Országgyûlés, ennek nyelve elõször a latin, majd a német lett. 1825-ben összeült az Országgyûlés, ahol a
magyar nyelv használatának ügye volt a központi kérdés. Ekkor
született döntés a Magyar Tudományos Akadémia felállításáról,
amihez gróf Széchenyi István egy egész évi jövedelmét ajánlotta
fel. 1830-ban jelent meg Széchenyi Hitel címû mûve, amiben
Magyarország gazdasági és társadalmi átalakulásának programját fogalmazta meg.

1832-ben Kossuth Lajos megjelentette az Országgyûlési Tudósítások címû lapot, amelybõl értesülhetett az ország népe a tanácstermekben folyó vitákról. Az egyre erõsödõ reformmozgalmat az
uralkodó és környezete nem nézte jó szemmel, ezért sok magyar
vezetõt börtönbe záratott.
A reformmozgalom erõsödését azonban nem tudta megakadályozni. 1847 nyarán megalakult az ellenzéki párt, aminek elnöke
gróf Batthyány Lajos lett. Programjukat, az Ellenzéki nyilatkoza-

tot Deák Ferenc fogalmazta meg. Követelték a parlamentnek felelõs magyar kormány létrehozását, a sajtószabadságot, az egyesülési és gyülekezési szabadságot, Erdély Magyarországhoz csatolását, a közteherviselés bevezetését, a törvény elõtti egyenlõség
bevezetését, valamint azt, hogy a nép is képviseltethesse magát a
törvényhozásban és a helyhatósági választásokon. Az Ellenzéki
nyilatkozat a márciusi forradalom programjává vált.
Franciaországban 1848 februárjában, Bécsben 1848. március
13-án kitört a forradalom.
A bécsi forradalom híre ösztönzõ hatással volt a magyar radikális
ifjakra is. Március 15-én a Pilvax Kör tagjai — élükön Petõfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal — elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol
cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petõfi lelkesítõ költeményét, a Nemzeti
dalt. Délután nagygyûlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol
már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és
Petõfi is elszavalta költeményét. Majd Budára vonultak, hogy a
Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül gyõzött a forradalom. Az összegyûlt
tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották.
Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Erre emlékeztünk hagyományos fáklyás
felvonulásunkkal és az 5-6. osztályosok azt követõ emlékmûsorával is. A fáklyás felvonulás idén is a megszokott útvonalat követte:
az iskolából kiindulva haladt a menet a Béke úton keresztül a faluházig. Együtt vonultak fel kicsik és nagyok, szülõk és tanárok. A
hagyományokhoz híven a fáklyákat a nagyobbak vitték, a menetet
elkísérte az úton a település polgárõrsége is.
A faluházban a Himnusz után Boros Judit képviselõ asszony
mondta el ünnepi köszöntõjét, kiemelve, hogy mindazok az értékek, amiért a forradalmárok küzdöttek, ma is fontosak. Majd az
5-6. osztályosok elõadása idézte fel az ünneplõk számára 1848.
március 15-e fentebb ismertetett, azóta már történelmünk részévé vált eseményeit a Pilvaxtól való indulástól Táncsics Mihály kiszabadításáig. A mûsorban külön kiemeltük Petõfi Sándor
szerepét is, mivel születésének 185. évfordulóját az idén ünnepeljük.
Kiss Attila

Adó 1 %

Húsvéti locsolkodás Cecén

A cecei Gerlice Néptáncegyesület
szeretné mindazoknak megköszönni a segítséget, akik az elmúlt években az adójuk 1 %-át nekünk ajánlották fel.

A cecei Gerlice Néptáncegyesület az idei évben is megrendezi a húsvéti locsolkodást
felelevenítõ rendezvényét. A hagyományokhoz híven a legények lovas kocsin érkeznek
a cecei tájház udvarához. A lányok a locsolókat hímes tojással várják és a locsolkodás
végét közös énekkel és tánccal zárják. A helyszínen lehetõség nyílik a tojásfestés
rejtelmeinek megtekintésére, illetve kipróbálására.

Kérjük a kultúrát és táncot szeretõ
embereket, hogy az idei évben is segítsék az egyesület munkáját adójuk
1 %-ának felajánlásával.

Az egyesület adószáma:
18491294-1-07.
Tisztelettel és köszönettel:
a Gerlice Néptáncegyesület tagjai

Szeretettel várunk
minden kedves érdeklõdõt
húsvét hétfõjén,
10 órától,
a cecei tájház udvarán.
Kedvezõtlen idõjárás esetén
a rendezvény elmarad!

Cecei Gerlice Néptáncegyesület
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Válasz a Sárszentmiklósi SE elnökének
Az újság megjelenése után sokan érdeklõdtek tõlem a két sportegyesületrõl, valamint a múltbéli viszonyunkról. A tisztánlátás végett leírom, mi történt valójában. A
kedves olvasóra bízom, hogy eldöntse, ki
mond igazat.
A két sportegyesület egyesítésével kapcsolatban már 2007 augusztusában elkezdõdtek a tárgyalások, de nem id. Nagy László
kezdeményezésére. Amikor megválasztottak a Sárbogárdi SE elnökének, Nedoba
Károly, a civil bizottság elnöke keresett
meg telefonon. Elmondta, hogy az egyesületek szûkös anyagi körülményei miatt
mindkét egyesület vezetõségét be fogja
hívni az önkormányzathoz. Sor is került erre a megbeszélésre. Az ott megjelent személyek névsora megegyezik azzal, amit
Laci bácsi leírt. A Sárbogárdi SE részérõl
Tóth Zoltánnal erre az egyesítésre mi is
hajlandóságot mutattunk, bár az egyesülés
feltételeivel kapcsolatban voltak fenntartásaink. A megbeszélésen megkérdeztem
Nedoba Károlyt, hogy egyesülés esetén
mekkora összeggel tudja az önkormányzat
támogatni az összevont egyesületet. Erre õ
összeget nem mondott, csak annyit, hogy
az õ neve garancia az új egyesület biztonságos anyagi mûködéséhez. Ez a válasz sem a
sárbogárdi, sem a sárszentmiklósi sportegyesületeket nem elégítette ki, ezért úgy
váltunk el, hogy a két egyesület vezetõsége
további tárgyalásokat folytat egymással.
Ezután felkerestük Tóth Zoltánnal id.
Nagy Lászlót a sárszentmiklósi egyesület
pályáján, ahol id. Nagy Lászlóval összhangban arra a következtetésre jutottunk,
hogy amíg az önkormányzat összegszerûen nem nyilatkozik, addig a két egyesület
összevonásáról érdemlegesen dönteni
nem lehet. Emellett a két egyesület megállapodott egymással, hogy a két csapat játékosai szabadon átigazolhatnak egyikbõl a
másik egyesületbe, és szoros baráti kapcsolat alakuljon ki a két SE között. Megállapodtak abban is, hogyha nagyon vizes a
pálya, a sárszentmiklósi csapat a sárbogárdi sportpályán lejátszhatja az edzõmérkõzéseit. Ezen a megbeszélésen kértük fel id.
Nagy Lászlót, hogy tárgyaljon Nedoba Károllyal még egyszer a közös egyesület
összegszerû anyagi támogatásáról. Így váltunk el.
Másodszori találkozásunkkor (ismét a
sárszentmiklósi sportpályán) id. Nagy
László közölte velem, hogy a Sárbogárdi
SE-nek kell megszûnnie (az egyesülés céljából), mivel ha a Sárszentmiklósi SE szûnne meg, akkor õk sokat veszítenének, mert
visszaminõsítenék õket, és a szerzõdött játékosai elmennének. Az összegszerû támogatásról nem esett egy szó sem. Ekkor
mondtam id. Nagy Lászlónak, hogy megbeszéljük a közgyûlésen és választ adunk.
A közgyûlés elõtt Simontornyán focizott a
sárbogárdi öregfiúk csapata. A csapatban

részt vett Nedoba Károly is kapusként. Leült mellém, és rákérdezett, hogyan döntöttünk az egyesülésrõl. Azt a választ adtam
neki, hogy ez így nem egyesülés, hanem a
Sárbogárdi SE megszüntetése. Megmondtam neki, hogy ehhez én a nevemet nem
adom, hogy a Sárbogárdi SE megszûnjön.
Ha a közgyûlés úgy dönt, hogy mégis szûnjön meg az egyesület, akkor engem le kell
váltaniuk. Nedoba Károly válasza az volt,
hogy akár bent maradunk a megye II-be,
akár nem, a támogatást akkor is csak megyei III-ra kapjuk. Felhozta azt is, hogy
akár bérleti díjat is kérhetnének tõlünk a
pálya használatáért. Megkérdeztem tõle,
mi alapján támogatja az önkormányzat a
megye I-et, és nem támogatja a II-III-at. A
válasza az volt, hogy a megye I. minõségi
futball. Tudomásom szerint az állam tömegsportra adja a támogatást, márpedig
mindegyik osztály tömegsport. Csak
annyit válaszoltam neki: „Látom, ennyire
’szereted’ Bogárdot!”
Kérdeztem Laci bácsit: hagyná-e, hogy
megszüntessék az egyesületet? Elviselné-e
az emberek haragját? Vagy elég lenne a civil bizottság elnökének megelégedése?
Mindaddig partnerek voltunk a két egyesület egyesítésében, amíg az valóban az
egyesítésrõl szólt. De amikor elõálltak azzal, hogy meg kell szûnnie a Sárbogárdi
SE-nek akkor visszaléptünk.
Úgy érzem, a Sárbogárdi SE-nek is vannak
olyan értékes játékosai, mint Sárszentmiklósnak, bár õk „csak sárbogárdiak”, minden ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejükben futballoznak! Fontos volt számunkra a két egyesület közti baráti kapcsolat kialakítása, fenntartása. Úgy láttuk,
ez a sárszentmiklósi csapat számára is fontos volt, de be kellett látunk, hogy csak addig, amíg ki nem mondtam, hogy nem
szüntetem meg a sárbogárdi egyesületet.
Nem igaz az az állítás, hogy pénzért adtunk
át játékost. A Sárszentmiklósi SE egy fillért sem fizetett a Sárbogárdi SE-nek. A játékosnak visszamenõleg tagdíjelmaradása
volt a Sárbogárdi SE felé, és ezt a hátralékos tartozást kértünk tõle, mivel nálunk
játszotta végig a félévet. Nem a miklósi
egyesülettõl kértünk pénzt, hanem a játékostól.
Valóban felbontotta Laci bácsi a szerzõdéseket, de csak jóval azután, hogy én már
felbontottam a szerzõdést Szabó Zoltánnal.
Igaz, hogy a sárszentmiklósi egyesület edzõje voltam, és hogy az egyesület finanszírozta az alapfokú edzõi végzettségemet.
Ezért cserébe 2 éves szerzõdést kellett aláírnom, hogy a sárszentmiklósi egyesületnél edzõként tevékenykedem. 5 évig voltam edzõ Miklóson. Úgy érzem, nem kell
szégyenkeznem. A kieséstõl menekülõ
csapatot vettem át, és az edzõi tevékenységem alatt kétszer harmadik, és egyszer má-

sodik helyen végzett a csapat. Sárszentmiklósi és sárbogárdi játékosokból tevõdött össze a játékoskeret. A csapat a második helyen állt, amikor Laci bácsi bele
akart szólni az összeállításba, és én ezt nem
engedtem. Az ominózus eset Adonyban
történt. A félidõben a csapat 1:0-ra vezetett. Laci bácsi odajött hozzám, amikor kijöttünk az öltözõbõl a második félidõre, és
megkérdezte, hogy cserélek-e. Mondtam,
hogy nem cserélek, mert nem indokolt a
csere. Erre õ azt mondta, hogy hétfõtõl
nem én vagyok az edzõ. Ezt tudomásul vettem, így szûnt meg a felnõtt csapatnál az
edzõi pályafutásom Miklóson. Utána már
csak a Bozsik-programon belül a kicsikkel
és a serdülõkkel foglalkoztam. Az utánpótláscsapatok megszüntetésével fenyegetett bennünket, ha nem hozunk szponzort,
aki teljes mértékben finanszírozza a csapatok költségeit. Megkerestük Lajtos Jánost,
kértük, vállalja el ezt a tisztséget. Kérésünknek eleget tett, mindennemû anyagi
költséget õ finanszírozott. Profi módon
üzemeltette az utánpótlás-szakosztályt.
Az egyesület egy fillért nem fizetett 5 évig
az utánpótlásra, sõt, tudomásom szerint
Lajtos Jánosnak kellett fizetni az egyesület
pénztárába, amiért ott edzettünk!
Nem igaz, hogy a tagdíjfizetésrõl lebeszéltem a játékosokat. Viszont egyetértettem
azzal, hogy a szülõk nem írták alá a szerzõdéseket. Kérték Laci bácsit: vegye ki a
szerzõdésbõl azt a pontot, amely tartalmazza, hogy ha a sportoló abbahagyja a
labdarúgást, vagy eligazol, a teljes nevelési
költséget a szülõknek vissza kell fizetni az
egyesületnek.
Nem igaz, hogy én bárkit is elcsábítottam
volna Pálfára, ellenben 5 játékos valóban
megkeresett, hogy szeretnének velem dolgozni, és eljönnek Pálfára focizni. Az 5 játékos: Tar János, Baki Róbert, Gilicze Ferenc, Huszár Csaba, Szabó András ebben
az idõszakban már nem focizott aktívan a
Sárszentmiklósi SE-ben.
Nem igaz, hogy megszegtem az edzõi kötelezettségeimet, mert amikor a felnõtt csapatnál edzõ voltam, ritkán elõfordult
ugyan, hogy a munkám végett valamelyik
edzésre nem tudtam hazaérni, de elõzetesen ezt Laci bácsival és a játékosokkal is
megbeszéltük. Az utánpótlásnál nem tudok róla, hogy nem tartottam volna meg az
edzéseket.
A serdülõvel megyei harmadikak lettünk,
az U 13-mal megnyertük a megyedöntõt,
amelyre egyetlenegy vezetõ nem volt kíváncsi. Ilyen eredmények után képes volt
Lajtos Jánost kirúgni a csapattól. Ugyanis
egy serdülõmeccs elõtti éjszaka esett az
esõ, a pálya vizes volt. Amikor megérkezett az ellenfél csapata, Laci bácsi azt
mondta az ellenfél edzõjének, hogy nem
Folytatás a következõ oldalon®
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mehetünk fel a pályára játszani, és a három
pontot megkapják játék nélkül. (Szerencsére az ellenfél és a játékvezetõ beleegyezett, hogy a sárbogárdi pályán lejátsszuk a
mérkõzést.) Ezt Lajtos János szóvá merte
tenni, összevesztek, és Lajtos János távozott.
Ezután természetesen én is távoztam az
egyesülettõl. Laci bácsi ekkor azt mondta,
ha most elmegyek, többet be sem tehetem
a lábam a miklósi pályára.
Az elégtételrõl annyit: nem tudom, hogy
azóta az 5 játékos közül melyik tért vissza a
Sárszentmiklósi SE-be. A fiúk ugyanis, Tar
János kivételével, azóta is a Sárbogárdi
LSC-ben futballoznak.
Nem igaz, hogy én valaha is feljelentettem
volna a Sárszentmiklósi SE-t.
Ezek a vádak a lejáratásomra irányultak.
Volt idõ — talán még Laci bácsi is emlékszik rá — amikor Sárszentmiklós—Sárbogárd öregfiúk mérkõztek a miklósi pályán.
Én játékosként nem mehettem be az öltözõbe, és a pályára sem léphettem, mert Laci bácsi nem engedte. Ekkor felkerestem
Nedoba Károlyt, a civil bizottság elnökét,
és elmondtam neki, hogyan viselkedett id.
Nagy László. Megnyugtatott azzal, hogy
intézkedni fog az ügyben, mert a pályát
nem lehet kisajátítani, az az önkormányzat
tulajdona. Azóta sem tett semmiféle intézkedést az ügyben. Tudomásom szerint Laci bácsi azóta már több embert is kitiltott a
miklósi pályáról, mondván: „Enyém a pálya, a föld, a fû, de még a levegõ is!”
Már értem, miért védte annyira Nedoba
Károlyt. Ezek után nem tudom, kinek kitõl
kellene nyilvánosan bocsánatot kérni…
Tisztelettel: Szakács István
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Vita az fociról
Hallgattassék meg a másik fél is
A sárbogárdi és sárszentmiklósi focicsapat egyesítése körül nagy vita alakult ki.
Az egyesítésre a sárbogárdiak nemet
mondtak. Az indokokkal Nedoba Károly
és a civil bizottság, valamint id. Nagy
László nem értenek egyet. Múlt szerdán
nyilatkoztak lapunknak és a Bogárdi
TV-nek.

oldalú feltételeket szabtunk. Kérdem én,
mi az az egyoldalú feltétel?

Nedoba Károly: — Amire Szakács István
és Tóth Zoltán hivatkozott, az nem igaz.
Nem azt mondta el, ami elhangzott.
Sárközi László: — Mi bizottsági tagokként
voltunk jelen, és úgy is foglaltunk állást
azon a megbeszélésen. Úgy léphetnénk
elõre, ha egyesítenénk az erõket. Két labdarúgó-szakosztály mûködtetése a város
teherbíró képességét meghaladja. Ezért
volt a mi javaslatunk, hogy Sárbogárdon a
labdarúgásban egy elsõ osztályú csapat
lenne — Sárszentmiklós tudniillik a megyei bajnokság elsõ osztályában 5. helyen
áll —, lenne egy ifi csapat és esetleg egy
utánpótláscsapat felnõtt szinten. Ezt elfogadta Szakács úr is. Nem volt szó Nedoba
Károlyról, sem politikáról. Én azzal a tudattal álltam fel akkor, hogy Nagy Lászlóék és Szakács úrék leülnek, megbeszélik,
figyelembe vesznek több szempontot, és
elõrukkolnak a javaslattal.
Id. Nagy László: — Megdöbbenve olvastam a sárbogárdi újságban Szakács István
nyilatkozatát. Az én többszöri kérdésemre
hívta össze Nedoba Károly a megbeszélést
az egyesülési ügyrõl. Nekem fájó az, hogy
úgy nyilatkozott Szakács: kimazsolázza a
Sárszentmiklósi SE a Sárbogárdi SE-t és
egyoldalú tárgyalások voltak. Errõl szó
sem volt. Elõzõleg már tárgyaltunk a Sárbogárdi SE-vel Miklóson, és amikor egyetértés született errõl, akkor hívtuk össze a
megbeszélést. Én azt hittem, hogy akarják
az egyesülést. Nedoba Károly hangsúlyozta, hogy nem õ akarja, hanem a két sportszervezet közös akaratán múlik, lesz-e
egyesülés. Pista nem tájékoztatta a sportolókat az egyesülés elõnyeirõl. Nem magyarázta el, hogy a Sárszentmiklósi SE nem
szûnhet meg, mert ha megszûnik, akkor
alacsonyabb osztályba sorolják. Sárbogárdnak viszont meg kell szûnni. Arról is
tájékoztattam, hogy Sárszentmiklóson van
a megyei I, azt szeretnénk, hogy ott focizzon. Bogárdra jönne az összes utánpótlásnevelés, itt lenne egy megyei III-as csapat a sportot szeretõ labdarúgóknak. És lehetõség lenne, hogy onnét tápláljuk fel
majd a megyei I-et. Mindenki tovább focizhatott volna, de minõségi gyerekekkel, kevesebb, de jobb edzõkkel, kevesebb anyaggal. Szó sincs arról, hogy bárkit félreállítsunk. Ugyanúgy mûködne az U7, U9, U11,
U13, U16 meg a megyei III, megyei I. A
Bogárdon megtartott közgyûlésükön
(amin állítólag pár ember volt) eldöntötték, hogy nem fognak egyesülni, mert egy-

Nedoba: — Szó sincs ilyesmirõl. Nagyobb
élet lenne. Lehet, hogy nem is kell harmadosztályú támogatást nyújtani, mert Sárbogárd teljesen az utolsó.

— Akkor a sárbogárdi pálya is megmaradna?
Nedoba: — Persze, természetesen.
— Mert arról is szó esett, hogy esetleg a pálya
el lenne adva.

— Akkor megszûnik a Sárbogárd?
Nedoba: — Nem szûnik meg, a megyei harmadosztályban játszik.
— A Sárszentmiklósi SE színeiben?
Nedoba: — Sárbogárdi színekben.
— De hát a Sárbogárdi SE megszûnik.
Nedoba: — Nem szûnik meg.
Id. Nagy László: — Csak a név változik
meg.
— Azt nem értem, hogy a Sárbogárdi SE-nek
miért kell megszûnnie?
Nedoba: — Azért, hogy csak egy klub legyen és egy vezetõség. Nem lennének külön edzõk.
— Magyarul a harmadosztályú csapatot
ugyanaz az edzõ edzené, mint az elsõ osztályút?
Nedoba: — Nem.
— Akkor mibõl lesz itt spórolás? Ha már
egyesül a két klub, nem lenne célszerûbb
Sárbogárdon tartani az I. osztályú meccseket, és Miklóson az utánpótlást? Itt inkább
lenne hely a további fejlesztésekre.
Id. Nagy László: — Én többet nem fogom
Sárbogárdot fölkeresni. Szeretem Sárbogárdot, minden sportolót, de ilyen nyilatkozat után ez nem megy.
Nedoba: — Laci bácsi most nagyon elhatárolódott a következõ tárgyalásoktól. Nagyon bízom abban, hogy ez azért nem feneklik meg. Én biztos, hogy fogom szorgalmazni. Azért azt tudni kell, hogy júniusig
az önkormányzat nevezési díjat, mindent
lerendezett mind a két egyesületnél. Augusztustól kezdõdik az új bajnokság, van
még erre idõnk. Úgy gondolom, lassú víz
partot mos. Bízok benne, hogy a nyáron talán egy építõ jellegû, nyitott gondolkodású
új elnökkel (mert hallottam ilyen szavakat
is) lehet tárgyalni. Szakács Istvánnal nem
lehet együtt dolgozni. Ha õ lesz az elnök,
akkor nem tudom, hogy fog tovább mûködni a bogárdi egyesület. Ha mégis változás lesz, akkor remélem, olyan vezetõség
lesz, akivel le lehet ülni, és nyitottak az újra
és a jobb együttmûködésre.
Hargitai Lajos
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Légió 2000, Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XXI. forduló eredményei

Arsenal–Twister 4:6 (2:3)
Vezette: Tóth I. Arsenal: Kiss A., Veres G., Lukács,
Érsek, Veres P. Csere: Derecskei, Kiss R. Twister:
Bognár I., Tóth V., Szabó M., Szabó L., Budai. Csere:
Bognár T. Jó iramú, változatos mérkõzést játszott a
tabella tizedik, illetve tizenkettedik helyezettje. 2.
perc: Tóth V. szólója után a labda a kapuban, csak
nézték az Arsenal játékosai, ahogy szlalomozik közöttük a góllövõ. 3. perc: Lukács a kapufát találta el a
labdával. Mezõnyjáték, helyzetek maradtak ki mindkét kapunál. 10. perc: Veres P. egyenlít. 14. perc:
Lukács kilõtte a hosszú felsõt. 15. perc: Szabó M. lövésével szemben Kiss A. tehetetlen. 16. perc: kontratámadás után Bognár T. megszerezte csapatának
a vezetést. 18. perc: most Veres P. találta el labdával
a kapufát. A második félidõben is felváltva estek a
gólok, elõbb Bognár T. volt eredményes, majd Lukács szépít. Kontratámadás egy labdavesztés után,
Budai átadását Szabó M. pofozta be. A következõ támadásnál Érsek szépít. Két Kiss összefutott, Szabó L.
elé került a labda, aki a kapuba lõtte az utolsó gólt a
mérkõzésen. Sárga lap: Kiss R. Gólszerzõk: Veres P.,
Lukács 2, Érsek, illetve Tóth V., Szabó M. 2, Bognár
T. 2, Szabó L.

Sárbogarak–Haladás 2:1 (1:0)
Vezette: Szakács I. Sárbogarak: Futó, Czipp, Gazdag, Kónya, Dizseri P. Csere: Németh, Steinbach.
Haladás: Géczi, Szántó Zs., Balogh, Varga, Szántó K.
Csere: Kis Szabó, Krajczár, Szalai. A sárbogarak jóvoltából és a Reál vereségébõl kifolyólag még nem
dõlt el a bajnoki cím sorsa a Fair Bútor-csoportban. A
második és harmadik helyen dúló csapatok nagy
csatája folyt a pályán. A többet támadó és több helyzetet kidolgozó Sárbogarak már az elsõ félidõben eldönthették volna a három pont sorsát, de Kónya sorra elhibázta a nagy lehetõségeket. 1. perc: Dizseri P.
az alapvonalról ballal kilõtte a hosszú sarkot. Géczi
még a kezét sem tudta felemelni. 28. perc: Kónya az
ötödik ziccerhelyzetét végre értékesítette, kapuba
lõtte azt a fránya labdát. 36. perc: szögletet dobtak a
Sárbogarak, Szalai jól helyezkedett, indította az elöl
tartózkodó Baloghot, aki okosan gurította kapuba a
labdát Futó mellett. (Nem lõtte!) Küzdött az egyenlítésért a Haladás, de ez nem sikerült. A helyzeteit jobban kihasználó Sárbogarak megérdemelten szerezték meg a három pontot. Góllövõk: Dizseri P., Kónya,
illetve Balogh.

Légió 2000, Fair Bútor–
Magnum V.Bt. 7:3 (4:0)
Vezette: Tóth I. Légió: Megyesi, Németh, Csuti I.,
Magyar, Mondovics. Csere: Szilágyi Cs., Szilágyi F.
Magnum: Györök, Kiss, Vinkelmann, Csendes, Bor.
Csere: Mihalkó. 1. perc: Mondovicsra nem figyeltek,
Györök nagyot védett. 5. perc: Mondovics nagy
helyzetet hagyott ki. 6. perc: Modovics Magyar elé
tálalta a labdát, egy testcsellel elfektette Györököt,
az üres kapuba gurított. Nem találta a játék ritmusát
a Magnum, csak vergõdtek a pályán, a szögletekig
jutottak. 10. perc: kijátszották a Magnum védelmét,
Magyar a második gólját lõtte. 12. perc: Mondovics
fejelt gólt. 14. perc: Mihalkó lövésébe belelépnek, a
labda szögletre vágódik, belõle semmi. 15. perc: Magyar bal oldalon tört kapura, lövése után a labda a
jobb felsõ sarokban kötött ki. 18. perc: szabadrúgáshoz jutott a Magnum, a labda mögé Bor állt, lövése
után a kapufáról vágódott ki az alapvonalon kívülre a
labda. 22. perc: Kiss lövése után a labda ismét a kapufán csattant. 23. perc: megmutatta a Légió játéko-

sa, Csuti I., hogy õ is eltalálja a kapufát, sõt, a 24.
percben Mondovics is bizonyít. 25. perc: hogy nem
nõtt tovább az elõny, az Györöknek köszönhetõ, mert
Magyar lövését egymás után kétszer is hárította. 28.
perc: Mihalkó fejesét védte Megyesi. 29. perc:
Megyesi kidobta a labdát, Magyar maga elé tette,
nagy gólt lõtt. 33. perc: Györök védte szögletre Magyar lövését, a bedobott labdát Magyar lõtte a kapuba. 34. perc: Kiss szépített, majd még eggyel megduplázta. 36. perc: Bor is betalált. 39. perc:
Mondovics átadását ki más, mint Magyar értékesítette. Kiemelkedõ volt a Légió játéka, azon belül is
Magyar teljesítménye, míg a Magnum V.Bt. csapata
valószínûleg elbúcsúzhat az elsõ helytõl, de még a
dobogótól is, ha az eredmények úgy alakulnak.
Sárga lap: Csendes, Szilágyi F. Piros lap: Vinkelmann 2 perc. Góllövõk: Magyar 6, Mondovics, illetve
Kiss 2, Bor.

Visirõl Filotáshoz pattant, egy igazítás után talált a
kapuba. 9. perc: Hajdinger J. szabadrúgását Suplicz
a mezõnybe ütötte. 13. perc: szöglet után Kelemen
lõtte kapura a labdát, Visi lábbal hárított. 15. perc:
Sütõ lõtt kapu mellé. Meddõvé vált a KIKE fölénye.
20. perc: Sütõt egyedül hagyták, egyenlített. 22.
perc: Vörös beadásszerû lövésébe Szauervein belecsúszott, a labda védhetetlenül vágódott a kapuba.
30. perc: Hajdinger Z. hagyott ki ziccerhelyzetet. 31.
perc: Madár a hatoson belül megelõzte Supliczot, a
labda a kapuba ment. 34. perc: Hajdinger J. lövését
védte Suplicz. 34. perc: parázs jelenet a KIKE kapuja
elõtt. Elõbb Kelemen, majd Filotás lövését védte Visi.
35. perc: Filotás leszerelte Hajdniger J.-t, lövése
után szépített. 36. perc: Szepesi perdítése kerülte el
a kaput. Nehezen adta meg magát a DKS, bátran támadtak. A szerencsésebb csapat nyert. Góllövõk:
Filotás 2, illetve Sütõ, Szauervein, Madár.

Vasutas–Bad Boys 4:3 (1:1)

Toledo 2005–Vidám Fiúk
0:4 (0:3)

Vezette: Tóth I. Vasutas: Szabó, Bozsoki, Soós,
Gászler, Fésû. Csere: Czeiner, Freschli, Guszejnov.
Bad Boys: Porkoláb, ifj. Soós, Horváth F., Horváth I.,
Kuti. Nagy csatát vívott egymással a két azonos képességû csapat, de a csere nélkül játszó Bad Boys
játékosai hiába erõltették a támadást, a Vasutas
eggyel több gólt rúgott. 3. perc: Kuti egy csel után
lõtt gólt. 10. perc: Fésû egyenlített. 26. perc: ifj. Soós
rúgott nagy gólt. 28. perc: Gászler egyenlített. 30.
perc: Soós F. lövése Porkoláb alatt becsúszott. 36.
perc: Fésû második gólját szerezte. 37. perc: ifj. Soós
szépít. Sárga lap: Horváth F. Góllövõk: Fésû 2,
Gászler, Soós, illetve Kuti, ifj. Soós 2.

Reál Margit–BB-Truck SE
4:5 (2:2)
Vezette: Szakács I. Reál: Verbóczki, Kiss J., Márton,
Fekete, Fövenyi. Csere: Dani, Hollósi, Hufnágel,
Illyés, Kis, Strausz. BB-Truck: Meilinger, Dobrovóczki, Zádori, Zobák, Pálinkás. Csere: Gilicze, Kovács, Simon. Többet és veszélyesebben támadott a
BB-Truck csapata, melynek meg is lett az eredménye. 8. perc: Kiss adta el a labdát Zobákkal szemben,
aki nem hibázott, megszerezte a vezetést. 10. perc:
szöglet után Márton egyenlített. 13. perc: Zobákot
nem tudták tartani, finom cselek után újabb gólt lõtt.
15. perc: Verbóczki dobta ki a labdát, Fövenyi fejjel
megcsúsztatta, és a stresszben védõ Meilinger mellett a hálóban kötött ki. Rossz csere miatt kettõs emberelõnybe került a BB-Truck, nem tudott élni a lehetõséggel. 22. perc: Zobák vezetést szerzett. 25. perc:
Zobák nagy góljával tovább nõtt az elõny. 30. perc:
Zobák a mérkõzés legnagyobb helyzetét hagyta ki.
36.perc: nem adta fel a listavezetõ, Fekete szépített.
Megint emberelõnybe került a BB, ezt sem tudta kihasználni. 38. perc: ahogy kiegészült a Reál, Zobák
meglõtte az ötödik, és egyben csapta gyõztes gólját.
40. perc: Kiss J. szépített. Paprikás hangulatú mérkõzésen gyõzött a jobb helyzetkihasználás, melyben
Zobák jeleskedett. Sárga lap: Kis Cs. Piros lap:
Fövenyi, Hollósi, Kiss J. Góllövõk: Márton, Fövenyi,
Fekete, Kiss J., illetve Zobák 5.

DKS–Sárkeresztúr KIKE
2:3 (1:1)
Vezette: Szakács I. DKS: Suplicz, Kelemen, Szepesi,
Domján, Filotás. Csere: Somogyvári, Starusz. KIKE:
Visi, Vörös, Hajdinger J., Szauervein, Sütõ. Csere:
Hajdinger Z., Madár. 6. perc: Sütõ a kapufát találta el
a labdával. 7. perc: Domján kecsegtetõ helyzetben
kapu mellé lõtte a labdát. 8. perc: Kelemen lövése

Vezette: Szakács I. Toledo: Csuti J., Csuti T., Bodoki,
Kiss R., Dombi. Csere: Barabás, Horváth Zs., Kiss A.
Vidám Fiúk: Kiss, Huszti L, Németh, Horváth, Huszti
R. Csere: Huszti J., Huszti N., Kovács. 6. perc: Huszti
R. rosszul találta el a labdát, mely a meglepett Csuti J
mellett a kapuban kötött ki. 7. perc: két gólt is kapott
a Toledo, elõbb Huszti N., majd Huszti J. lõtt gólt. 12
perc: semmi sem sikerült a Toledonak, óriási helyzetet hagyott ki Kiss R. 14. perc: Kiss L. hagyott ki két
helyzetet. 17. perc: Kiss lábbal hárította Dombi lövését. 24. perc: Huszti R. dobta be a szögletbõl a labdát, Horváth sarokkal a rövid felsõbe pörgetett.
Szépségdíjas megmozdulás volt. „Nem olyan, mint a
pénteki.” 28. perc: Barabás mentett szögletre a gólvonalról. Cifrázták a helyzeteket a Vidám Fiúk, egymás után hagyták ki a jobbnál jobb helyzeteket. Odalettek a bajnoki reményei a Toledo 2005-nek. Piros
lap: ifj. Bodoki, Horváth, 2-2 perc. Góllövõk: Huszti
R., Huszti N., Huszti J., Horváth.

Taki Team––Krencz Nagyker
0:10 (0:6)
Vezette: Tóth I. Taki Team: Lajtos, Lakatos, Bodó,
Vörös Z., Iván. Krencz: Pálinkás, Király, Szecsõdi,
Csendes, Kõvágó. Csere: Ragyamóczki, Somogyi. A
mérkõzést felvételrõl a Bogárd TV adásában tekinthetik meg. Góllövõk: Csendes 3, Somogyi 2, Kõvágó
4, Ragyamóczki.

Extrém–Memphis Plusz
3:2 (0:2)
Vezette: Tóth I. Extrém: Vörös, Oszvald, Roszkopf J.,
Horváth D., Vámosi. Csere: Dévényi, Horváth T.,
Pálinkás. Memphis: Boros, Takács, Roszkopf L.,
Emperger, Fodor. Csere: Deák, Herczeg, Molnár. A
mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Góllövõk: Pálinkás, Vámosi, Horváth T., illetve Emperger, Molnár.

OMV–Flamingó 3:3 (0:1)
Vezette: Tóth I. OMV: Plézer, Halasi, Nagy, Gráczer,
Killer. Csere: Erõs, Fábián, Kiss, Szili. Flamengó: Németh, Tóth, Berta, Verbóczki, Derecskei. Csere: Banda, Gál. Tét nélküli mérkõzésen jót játszott a két csapat. A kevés gól ellenére küzdeni tudásból bizonyított mindkét csapat. Az elsõ félidõ meglepetéssel fejezõdött be, Gál a „rokkant nyugdíjasokat” juttatta
elõnyhöz. Szerencsés körülmények is közrejátszottak az egyenlítésen. Szili lövése után a labda Né-
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methrõl kipattant Tóthra, onnét pedig a kapuba. Gál
szabadrúgásból elõnyt szerzett. Killer egyenlített.
Erõst megrázta a 380 V, mert gólt lõtt, elõny az
OMV-nél. Berta a „Jani” bal lába elsült, egyenlített a
Flamingó. Még egy esemény történt a sportszerû
mérkõzésen, Banda megszerezhette volna a gyõzelmet, de óriási helyzetet hagyott ki. Góllövõk: Tóth
(öngól), Killer, Erõs, illetve Gál 2, Berta.

Vezette: Szakács I. Big Daddy: Radó, Huszár T., Kovács, Huszár L., Bereczki. Csere: Fazekas, Kiss.
P.egres: Ellenbruck, Magyarosi, Magyar, Bihar,
Kolonics. Csere: Batári, Fodor, Molnár, Õri. Nincs
már nyeretlen csapat a bajnokság során. A XXI. fordulóban a Laca bisztró csapata is megszerezte elsõ
gyõzelmét, melyet remélem megünnepeltek. A tét
nélküli mérkõzésen jobban akarták a gyõzelmet. Kovács nyitotta meg a gólok sorát az elsõ percben. Huszár T. rátett egy lapáttal a tûzre, mert az ötödik
percben növelte az elõnyt. Még két gól esett, egy
ide, egy oda. A második félidõben a P.egresi fiúk hajtottak az egyenlítésért, de csak a harmincegyedik
percben tudott szépíteni Batári. Szép volt fiúk!
Kiállítás: Radó 2 perc. Góllövõk: Kovács 2, Huszár T.
illetve Fodor, Batári.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém
17 1 3 122:41 52
2. Memphis Plusz
15 2 4 113:46 47
3. Magnum V.Bt.
15 1 5 87:59 46
4. Krencz Nagyker
14 2 5 107:57 44
5. Sárkeresztúr KIKE
13 1 7 81:51 40
5. OMV
12 4 5 90:52 37
7. Légió 2000, Fair Bútor 12 1 8
9:68 37
8. Taki Team
6 1 14 39:89 16
9. Flamingó
4 3 14 44:104 15
10. Twister
4 2 15 54:92 14
11. DKS
3 1 17 45:107 10
12. Arsenal
1 1 19 37:124
1
Az OMV, Taki Team, Arsenal csapataitól 3-3 pont levonva.

Góllövõállás:
I. Vámosi Dávid
II. Bor József
III. Emperger János

Extrém
Magnum
Memphis

39 gól
37 gól
35 gól

Fair Bútor-csoport
1. Reál Margit
12
2. Sárbogarak
11
3. Haladás
10
4. Toledo 2005
9
5. Vidám Fiúk
9
6. BB-Truck SE
9
7. Cece Öregfiúk
8
8. Vasutas
8
9. Bad Boys
6
10. Pusztaegresi Fiúk
5
11. Big Daddy Laca bisztró 1

2 5 89:44
3 5 68:45
4 5 56:39
5 5 81:65
4 6 70:57
2 8 57:63
4 7 63:53
2 9 62:71
4 9 51:57
2 13 50:81
2 16 39:109

38
36
34
32
31
29
28
26
22
17
5

Góllövõállás:
I. Horváth János
II. Kuti Kálmán
III. ifj. Bodoki György

Vidám Fiúk
Bad Boys
Toledo

I. Suzuki Barta nõi amatõr
kézilabda-bajnokság
Bajos Csajok–Légió 2000
15:29 (5:14)

Big Daddy Laca
bisztró–Pusztaegresi Fiúk
3:2 (3:1)

37 gól
29 gól
24 gól

G. F.
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Vezették: Rehák S., Takács L. Bajos Csajok: Mészáros, Bárányos, Lekner, Veresné, Foltányi, Vörös,
Flõgl. Csere: Demeterné, Soós, Lepsényi, Bugyik.
Légió 2000: Németh, Nagyné, Balogh, Kovács,
Jungwirth, Vitéz, Szabó. Csere: Nagy, Fekete, Álló,
Gál, Kovácsné, Goldberger. Nehezen találtak magukra a Bajos Csajok. Elõkészületlenül eldobálták a
labdát. A Légió remekül védekezett, és a támadásaikat rendre gólokkal fejezték be. Az iram nem volt túl
nagy. Szabó az elsõ félidõ 17. percében meghúzódott és nem is tudott pályára lépni, a sportszerû mérkõzésen. Az elmúlt héthez képest sokkal jobban játszottak a Bajos Csajok. Kiállítás: 0, illetve 0.
Hétméteres: 2/2, illetve 4/3. Góldobók: Vörös 1,
Soós 3, Foltányi 1, Lekner 7, Bárányos 1, 17/0/2, illetve Vitéz 7, Fekete 3, Nagy 2/3, Goldberger 6, Balogh 5, Nagyné 2, Kovácsné 1.

Gázmodul, Fair Bútor–
Qualitybuild
23:17 (11:9)
Vezették: Sárközi L., Rehák S. Gázmodul: Dallosné,
Tar, Kovács, Kiss, Dallos V., Lepsényi, Dallos K. Csere: Némethné, Szõnyegi, Lekner, Freschli. Qualitybuild: Jákli, Parrag, Pável, Mészáros, Fûrész, Gazsó,
Mendi. Csere: Pajor, Magyar, Csepregi, Iványi,
Suplicz, Braun, Markóné. Izgalmasan alakult a mérkõzés. Adok-kapok, a gólok tekintetében. A védekezéssel nem sokat törõdtek a csapatok. A küzdelem

dominált. Végeredményben a szerencsésebb csapat nyert. A viszonylag sok emberelõnyt nem tudta
kihasználni a Qualitybuild. Kiállítás: 6 perc, illetve 0.
Hétméteres: 3/2, illetve 9/7. Góldobó: Dallos K. 1,
Lekner 3, Tar 2, Dallos V. 6/1, Szõnyegi 1, Kovács 2,
Lepsényi 4/1, Némethné 2, illetve Fûrész 2/6, Mészáros 1, Csepregi 1, Gazsó 1, Parrag 4/1, Mendi 1.

Suzuki Barta–Sárbogárd
(ÖTYE) 15:17(10:9)
Vezették: Takács L., Sárközi L. Suzuki Barta: Huszár, Kulifai, Vizi, Koncz, Vámosiné, Karnis. Csere:
Vitéz, Roszkopfné, Takács, Barta, Braun, Végh.
ÖTYE: Némethyné, Herczeg, Szeip, Földiné, Killerné,
Takács, Molnárné. Csere: Reiter, Lepsényiné,
Vargáné, Szántó. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi
TV adásában tekinthetik meg. Kiállítás: 4 perc, illetve 0. Hétméteres: 2, illetve 7/5. Góldobók: Kulifai 3,
Koncz 8, Vizi 2, illetve Takács 1, Földiné 4/1, Killerné
5/4, Szeip 2.

Tabella
1. Sárbogárd (ÖTYE)
2. Suzuki Barta
3. Gázmodul, Fair Bútor
4. Légió 2000
5. Bajos Csajok
6. Qualitybuild

7
4
4
4
1
-

1
1
-

2
2
3
6
7

138:89
110:86
121:116
116:109
78:130
93:126

14
9
9
8
2
0

G. F.

A Sárbogárdi Kistérségi Iroda
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Ady Endre út
79-81.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi
megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja a gépkocsivezetõi feladatokat; segítséget
nyújt az ügyeletes orvosnak, az általa adott utasítások alapján; feladata a gépkocsi karbantartása,
tisztántartása; elvégzi a javító-karbantartó munkálatokat a munkáltató megbízása alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség, szakmunkás iskolai végzettség,
– gépkocsivezetõi tapasztalat – 5 év szakmai tapasztalat,
– B kategóriás jogosítvány,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– lakóhely a Sárbogárdi kistérség területén,
– ügyeleti ellátás területén szerzett tapasztalat –
legalább 3-5 éves szakmai tapasztalat,
– helyismeret
Elvárt kompetenciák:
– megbízhatóság, terhelhetõség, precizitás, felelõsségteljes munkavégzés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. április 9. napjától
tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. április 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárdi Kistérségi Iroda címére történõ megküldésével (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Gépkocsivezetõ.
A pályázat elbírálásnak határideje:
2008. április 8.
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A Déli-csoport
eredményei

A Femol-csoport
eredményei:

Elõszállás—Alap 0-0
Vajta—Sárszentágota 0-2
Góllövõk: Kovács, Magyar. Kiállítva:
Lojd, Pintér, illetve Tóth.
Besnyõ—Kulcs 3-0 (0-0)
Góllövõk: Matkovics, Suvada, Mágocs.
Mezõkomárom—Nagylók 1-3 (1-0)
Gólszerzõk: Sebestyén, illetve Lendvai
(2), Horváth.
Dég—Perkáta 8-0 (4-0)
Góllövõk: Cseke (2), Inotai (2), Gulyás
(2), Molnár, Rostás.
Rácalmás—AEK Beloiannisz 1-1 (1-0)
Góllövõk: Juhos, illetve Fülöp.

Tác-Csõsz—Baracs SE 0-1 (0-0)
Gólszerzõ: Szurma. Ifjúsági mérkõzés:
0-9.
Mezõszilas—Füle 4-1 (1-0)
Gólszerzõ: Fekete (3), Kecskés. Ifjúsági
mérkõzés: 8-0.
Zichyújfalu SE—Cece 2-5 (1-3)
Gólszerzõ: Újfalusi, Németh, illetve Tóth
(3), Juhász, Barta. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
Pálhalma—Enyingi VSE 6-2 (3-1)
Gólszerzõ: Tóth (2), Romhányi, Fehér K.,
Molnár, Kóczián, illetve Nagy, Molnár. Ifjúsági mérkõzés: 3-0.
Kisapostag—Mezõfalva SE 2-2 (2-2)
Gólszerzõ: Nagy, Mezei, illetve Törjék
(öngól), Kéri. Kiállítva: Rajna (Mezõfalva). Ifjúsági mérkõzés: 0-0.
Sárbogárd SE—LMSK 2-1 (1-1)
Gólszerzõ: Kapusi, Csuti, illetve Nyikus.
Ifjúsági mérkõzés: 5-0.
Seregélyes—Káloz SE 1-1 (1-0)
Gólszerzõ: Belovai, illetve Erdélyi. Kiállítva: Bilig (Seregélyes). Ifjúsági mérkõzés:
1-4.
Adonyi VSK—Lajoskomárom 2-0 (1-0)
Gólszerzõ: László, Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 5-0.

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2008. március 22-én, szombaton.

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 CITY CARTEL INGATLANIRODA

helyi képviselete

és
ügyfelei részére ingatlanokat.
Teljes körû ügyintézés,
hitel lebonyolítás egyénre szabott
konstrukcióval.
Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.

A Déli-csoport állása:
1. Sárszentágota
2. Nagyvenyim
3. Alap
4. Dég
5. Beloiannisz
6. Elõszállás
7. Besnyõ
8. Nagylók
9. Kulcs
10. Rácalmás
11. Vajta
12. Mezõkomárom
13. Perkáta

14 11 1 2
14 10 2 1
14 9 3 2
14 9 3 2
14 8 3 3
14 5 4 5
13 5 4 4
14 5 2 7
14 4 4 6
14 2 6 6
14 2 2 10
14 2 14 1 - 13

40-19 34
56-17 32
40-15 30
36-13 30
34-26 27
35-25 19
22-26 19
24-38 17
25-35 16
25-31 12
21-34 8
12-17-45 6
12-63 3

A Femol-csoport állása

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben 35
Ft-os áron.

Telefon: 06 (30) 979 8469

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Húsvéti Halvásár
Rétimajorban!
Bizonyára Ön is tudja, hogy a húvéti böjtkor a halhús fogyasztása megengedett. Itt a remek alkalom a család egészségéért
tenni egy finom busa étel elkészítésével!

március 17–21-ig
nyitva: 8-15h
Él¹halak:
ponty
busa
amur

-600 Ft/kg
-150 Ft/kg
-500 Ft/kg

62-13
62-27
47-15
33-15
30-22
37-37
34-27
33-35
42-37
30-38
26-22
30-40
22-32
22-50
14-49
10-74

46
38
36
33
31
25
24
22
21
18
16
16
16
15
13
1

A megyei I. osztály állása:

Busa fasirt:
Hozzávalók: 90dkg busafilé, fél fej vöröshagyma, 5 paradicsom, három tojás, 2dl
olivaolaj, 15dkg zsemlemorzsa, fokhagyma,
fËszerpaprika, ¹rölt bors, só
A busafilét húsdarálón ledaráljuk, kever¹tálba tesszük. Az apróra vagdalt vöröshagymát,
a zúzott fokhagymát és a tojásokat hozzákeverjük, sóval ízesítjük, fËszerpaprikával és
¹rölt borssal fËszerezzük.
A masszából gombócokat formázunk, szitált
zsemlemorzsába forgatjuk, majd a felforrósított olivaolajban kisütjük. Párolt zöldséggel
vagy sültkrumplival is kíváló szálkamentes
étel.

1. Pálhalma
17 15 1 1
2. Seregélyes
17 12 2 3
3. Adony
17 11 3 3
4. Baracs
17 10 3 4
5. LMSK
17 10 1 6
6. Enying
17 7 4 6
7. Káloz
17 7 3 7
8. Cece
17 6 4 7
9. Mezõszilas
17 6 3 8
10. Tác-Csõsz
17 5 3 9
11. Mezõfalva
17 9 4 4
12. Zichyújfalu
17 4 4 9
13. Kisapostag
17 4 4 9
14. Sárbogárd
17 4 3 10
15. Lajoskomárom
17 4 1 13
16. Füle
17 - 1 16
A Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

ció!
k
a
a
s
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F
0
5
1
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Sáregres-Rétimajor tel: (25) 509-190 internet: www.retimajor.hu

1. Velence
17 14 2. Alba Regia
17 12 2
3. Bicske
17 11 2
4. Kápolnásnyék
17 11 2
5. Sárszentmiklós
17 9 3
6. Sárosd
17 9 1
7. Kisláng
17 8 2
8. Polgárdi
17 7 5
9. Szabadegyháza
16 8 10. Aba-Sárvíz
17 6 3
11. Etyek
17 6 3
12. Bakonycsernye
17 4 6
13. Iváncsa
17 4 5
14. Sárszentmihály
16 5 15. Pusztaszabolcs
17 1 2
A Csór visszalépett a bajnokságtól.

3
3
4
4
5
7
7
5
8
8
8
7
8
11
14

52-23
48-17
53-24
40-17
35-21
31-30
33-29
27-24
27-27
23-25
27-38
25-30
21-33
21-57
14-50

42
38
35
35
30
28
26
26
24
21
21
18
17
15
5
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LSC Sárbogárd—LMSK 2:1
Vezette: ifj. Nagy László.
Alacsony színvonalú, de küzdelmes mérkõzést nyert meg csapatunk vasárnap, a tavaszi szezon második mérkõzésén.
Az ötödik percben büntetõbõl a vendégek szerezték meg a vezetést. Negyedóra kellett az egyenlítéshez. Csuti Z. jobb oldali szögletét Kapusi csúsztatta a hosszú sarokba.
A gyõzelmet jelentõ találat a 85. percben esett. Kapusi beadását a
berobbanó Csuti Z. közelrõl lõtte a lepsényi kapuba.
A mezõnybõl Pálinkás F. emelkedett ki játékával. A gyõzelemmel
csapatunk végre elmozdult a tabella utolsó elõtti helyérõl.
A találkozóról felvétel készült, amelyet a Bogárdi TV készített.
Ifjúsági mérkõzés:

LSC Sárbogárd—LMSK 5:0
Fiataljaink nem kényszerültek teljes erõbedobásra. Pontosabb játékkal nagyobb arányú gyõzelmet érhettek volna el.
Ezen a mérkõzésen Böhm Imre játszott kiválóan.

A következõ ellenfelünk Mezõfalva lesz. A mérkõzés Mezõfalván
kerül lebonyolításra.
Az autóbusz a pályáról 11.30 órakor indul.
T. Z.

Pusztaszabolcs–Sárszentmiklós 0-4 (0-2)
Pusztaszabolcs, 150 nézõ, vezette: Dala
Géza.
Pusztaszabolcs: Jankovics, Gábor, Demeter, Szabó, Németh, Kovács, Székely, Bakonyi, Matkovics, Major, Györök. Edzõ:
Sipos Ferenc.
Sárszentmiklós: Papp Z., Csanaki, Papp
A., Szabó L., Szarka, Vámosi, Markovics,
Salga, Emperger (Bakos), Káli (Szabó Z.),
Král (Tórizs). Edzõ: Horváth Csaba.

3. perc: Székely a kapusnak „passzolta” a
labdát. 10. perc: Csanaki 25 méteres szabadrúgását Jankovics megfogta. 14. perc:
Salga 20 méterrõl lõtt, a labda megpattant
egy védõn, Jankovics ismét remekelt. 28.
perc: Vámosi balról támadott a kapura,
0-1. 34. perc: Csanaki 35 méteres szabadrúgását Jankovics hiúsította meg. 40. perc:
Král ment kapura, 0-2. 42. perc: ismét
Králnál a labda, de fejese kapufát talált.

54. perc: Král „tökön-babon” át tört a kapu felé, még a kapus is földet fogott tõle,
szabad a háló, 0-3.
75. perc: Szabó Z. beadását Tórizs segítette a kapuba, 0-4.
Jók: Jankovics, Székely, illetve Král, Csanaki, Papp A., Vámosi.

Ifjúsági mérkõzés: 2-3.

Tóth elemében volt

Zichyújfalu–Cece 2-5 (1-3)
Zichyújfalu, 170 nézõ, vezette: Tömöri Tibor.
Zichyújfalu: Kovács, Szegi J., Újfalusi,
Bondor, Káplár, Németh P., Debreceni
(Herceg), Horváth, Káplár L., Major (Szegi B.), Németh Z.
Cece: Joháczi, Hegedûs, Pintér, Király,
Csuti, Tóth, Klazer, Simon (Németh),Tángli (Kacz), Juhász, Barta.
Az elsõ fordulóban aratott hazai gyõzelem
után sok szurkolónk tartott csapatunkkal
idegenbeli mérkõzésünkre a gyõzelem reményében. Az elsõ percekben tapogatózó
játék, meddõ hazai támadásokkal. Az 5.
percben egy vendégtámadás végén Tóth
húz el a jobb oldalon és kilövi a hosszú sarkot, 0-1. 10. perc: Tángli beadását Juhász
lövi kapu fölé. 18. perc: hazai bedobás után
védõink tétováznak, Németh P. egyenlít,
1-1. A 23. percben hazai szabadrúgás,
Újfalusi 25 méteres lövését védi Joháczi.
30. perc: Szegi J. hatalmas bedobását Káp-

lár fejeli kapu mellé. 36. perc: Bondor szabadrúgása száll a kapu fölé. 40. perc: Hegedûs 20 méteres lövését védi a hazai kapus. 43. perc: Simon átadását Barta perdíti
a hálóba, 1-2. A félidõ utolsó percében egy
Simon–Barta-összjáték után Tóth lövi a
harmadik gólunkat, 1-3.
A II. félidõt vendégtámadások vezetik be.
A 49. percben Simon mintaszerû beadására Juhász érkezik, nagy helyzetben kapu
mellé fejel. 53. perc: helyzet a másik oldalon, Szegi J. beadását Németh Z. fejeli kapu fölé. 56. perc: Tángli beadását Juhász a
kapusba lövi. Az 58. percben csapatunk
negyedik gólját, Simon beadását Juhász fejeli a hálóba, 1-4. 66. perc: Juhász cselezi ki
a hazai védelmet, beadására Barta érkezik,
fejese a kapufáról vágódik a mezõnybe. 70.
perc: a nagy kedvvel játszó Tóth csapatunk
5. gólját lövi, 1-5. 76. perc: szép vendégakció, egy Klazer–Juhász-összjáték után az

utóbbi lövése a kapu mellé száll. A 81.
percben hazai szépítés, Káplár beadását
Újfalusi fejeli a hálóba, 2-5. 85. perc:
Bondor 20 méteres szabadrúgását védi
Joháczi. Kiváló játékvezetés mellett, a gólra törõen és nagy akarással játszó vendégek megérdemelt gyõzelmet arattak.
Ifjúsági mérkõzés:

Zichyújfalu–Cece 3-2 (3-2)
Vezette: Nagy Tamás. A gyõzelmet jobban
akaró hazaiak megérdemelten tartották
otthon a három pontot, a fegyelmezetlenül
játszó vendégek ellen. Góllövõk: Kovács
István (2).
Március 22-én, szombaton, csapatunk a
bajnokesélyes Pálhalma vendége lesz. A
mérkõzések kezdete 13.00 és 15.00 óra.
Hajrá Cece!
Pozsár László
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HITÉLET

Húsvéti ének
Hadd hívjuk fel a figyelmet Jakus Imre egy kevésbé ismert alkotására, amely az 1982-es kiadású Evangélikus Énekeskönyvben található. A gyûjtemény 219-es száma alatt kapott helyet húsvéti
énekfordítása. A korál szövegét Johann Heermann (1585—
1647), a 30 éves háború korában élt német lelkész írta, akit 23 évesen a császár „koszorús költõ”-vé koronázott. Sokszor volt halálos
veszedelemben, mikor evangéliumi hitéért bántalmazták és üldözték. Ugyanígy belsõleg is sok fájdalmat élt át betegségei között. Feljegyezték, hogy utolsó éveiben már nem is tudta ellátni
teljesen lelkészi szolgálatát, ezért inkább írásban fogalmazta meg
gondolatait. Nagyrészt ennek a „némaságnak” köszönhetjük 400
fennmaradt énekét, amelybõl egy tucatot ma is szívesen használ a
világ keresztyénsége. Legismertebb talán a Jézus szenvedésén
megdöbbenõ és a személyes megváltásra szoruló ember bûnbánatát kifejezõ éneke: „Ó, drága Jézus, vajon mit vétettél?”, vagy ahogyan a református fordítás hozza: „Te drága Jézus, mi történt Te
véled?”
Amilyen mélységet jár át ez a passióének, olyan ujjongó hangú
húsvéti éneke. A 15 versszakos költemény a sötét éjre virradó reggeli fény hasonlatával próbálja megvilágítani a halált legyõzõ Úr
diadalát és a bûn sötétjébõl Krisztusban kegyelmet kapott ember
csodáját. Mindezt nem dogmatikai tárgyilagossággal, tanító módon írja le, hanem személyes, átélt valóságként. Ezt a lelki tartalmat kiválóan öntötte formába a barokk ellentétek és fokozások
hatásos felépítésével, valamint a képek színpompás felvonultatásával.
Ha összevetjük Jakus fordítását az eredetivel, szembetûnõ a magyar szöveg rövidebb, 5 versszakos változata. Ugyanaz a mondanivaló, mégis nehéz pontosan megtalálni a német megfelelõ verseit. A fordító ugyanis szabadon és mai nyelven vette át a gondolatokat, s mintegy parafrázis szõtte tovább azokat.
Sajnos, bármennyire is gördülékeny és használható ének, mégsem ismert a gyülekezetek körében. Ennek oka valószínûleg a
hordozó dallam kiválasztásában keresendõ. Mert amíg Heermann korálja hasonló tartalmú, vidám húsvéti dallamokhoz párosult, addig nálunk — talán az ökumenikus anyagot bõvítendõ —
egy latin himnuszhoz csatolták („Conditor alme siderum”), amivel
sokat veszített sodró lendületébõl.
Mégsem eredménytelen próbálkozás megtanulása, mert még így
is él üzenete, amely arra vár, hogy a szívekig jusson.

219 — Kora reggel ama napon
Dallam: Csillagoknak alkotója 359
1. Kora reggel ama napon / Feltámadtál, én Krisztusom. / Elûzted a bûn éjjelét, / Fényözönné lett a sötét.
2. Olyan voltam, mint a halott, / De kegyelmed ajtót nyitott, /
Bûn börtönén pattant a zár, / Szabad lettem, mint a madár.
3. Megváltott engem Jézusom, / Húsvéti fény az arcomon, / Legyõzte a bûnt, a halált, / Szegény szívem hazatalált.
4. Nem sötét a keresztfa már, / Húsvét után fényárban áll. / Kitárult a menny kapuja, / Zengjen szívünk: Halleluja!
5. Üres a sír! Húsvét reggel / Felujjongó, boldog szívvel / Köszöntsük ez áldott napot: / Krisztus Urunk feltámadott!

Johann Heermann 1585-1647 (német)

/-b-n/

Feltámadás
Sötét az éj, komor az ég
Élõkben már nincs több remény
Száz hõ ima száll, mind hiába,
Halott Krisztus kõ kriptában,
Merev hegyek megmozdulnak
Fénykárpitok meghasadnak
Hideg kövek repedeznek
A bûnösök megremegnek.
Harmadnapra feltámadott
Dicsõsége égre szállott
Feltámadt Krisztus, örvendjünk
Alleluja, alleluja.
Gérusz Ilona

„De fény marad, a könyv az élet fénye és a fényt eltemetni nem lehet.”

100 ÉV — 100 VERS
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2008. március 25-e és 29-e között a Tanka János tanár-költõ,
Aba Nagyközség díszpolgára tiszteletére megrendezendõ ünnepségsorozatra.
Programok:
Március 25., kedd, 17.00 óra:
felolvasóest a Tanka János Nagyközségi Könyvtárban.
Március 26., szerda, 17.00 óra: felolvasóest a könyvtárban.
Március 27., csütörtök, 14 óra: kiállítás-megnyitó, gyertyagyújtás,
költészet napi vetélkedõ, megemlékezés a könyvtárban.
Március 28., péntek, 15.00 óra: Tanka-versek abai és sárkeresztúri iskolások
elõadásában. Vendégek: Tanka János volt tanítványai. Filmvetítés — riportok.
Március 29., szombat, 13.00 óra: koszorúzás és megemlékezés
a református temetõben. 13.30 óra: ünnepi mûsor a Kultúr Közösségi Házban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Március 15-e
Keresztúron
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési
otthonba!

Nem láttam még ennyi embert együtt ünnepelni március 15-ét egy
olyan kis településen, mint Sárkeresztúr. Teljesen megteltek a
kultúrház széksorai az ünnepi eseményre. Az itteni közösség példamutató összetartása ebben is megmutatkozott. Nagy nap volt
ez a község életében már csak azért is, mert három kiemelkedõ
embert tüntettek ki, helyi jeles személyiségekrõl elnevezett díjakkal.

Március 22., szombat, 17 és 19 óra

MACSKAFOGÓ 2.
A sátán macskája

A volt helyi orvosról, dr. Baróti Sándorról elnevezett díjjal tüntették ki az egészségügyben végzett munkájáért Szántó Dezsõné
nyugalmazott ápolónõt. Az egykori költõ—tanár, Bokros János
nevét viseli az a díj, melyet az oktatás, kultúra, közösség területén
végzett tevékenységéért vett át Németh Mária nyugalmazott pedagógus és Ludányi Jánosné.
Nem csak e három csodálatos hölgy fogadta meghatottan az elismerést. A jelenlévõk mind nagy-nagy tapssal fejezték ki örömüket és megbecsülésüket.
Az okleveleket, emlékérmeket, pénzjutalmat és a virágcsokrokat
Virág Miklós polgármester, Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ és Kovács Mária, a kisebbségi önkormányzat elnöke adták át.
Az ünnepi mûsort követõen helyi huszárok kíséretében vonult át
Keresztúr népe a Hõsök terén álló emlékmûvekhez fejet hajtani
az õsök emléke elõtt.
Hargitai Kiss Virág

MEGHÍVÓ

A Macskafogó 2. ott folytatódik, ahol az elsõ film véget ért.
Emlékeztetõül: 1986-ban a Macskafogó nevû gépkutya segítségével az egerek megszelídítettek minden macskát. 2007-ben
kiderül, hogy mégsem. A pafrikai dzsungel mélyén ugyanis maradt egy kisebb pacifikálatlan macskapopuláció, akik még csak
nem is hallottak a Macskafogóról, és azóta is békésen üldözik
az egereket. Vadászat közben elkapnak egy Stanley nevû újságíró egeret, akinek persze eljár a szája. A törzs varázslója,
Mióka alvilági segítséget kér, majd a vadmacskák útnak indulnak, hogy felszabadítsák elnyomott, azaz a Macskafogó által
megszelídített testvéreiket. A civilizált világban ismét kitör a
harc macskák és egerek között. A macskák testi fölényüket
használják némi alvilági segítséggel, az egereknek viszont
továbbra is ott a Macskafogó. Hogy ki nevet a végén? Erre is
választ ad a Macskafogó 2. - A sátán macskája.

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt

2008. március 23-án,
a 20 órától kezdõdõ

LOCSOLÓBÁLRA,
melyet az Alapi Iskolásokért Közalapítvány szervez.

Helye: mûvelõdési ház, Alap

Természetjáró-hírek
Értesítjük kedves túratársainkat, hogy a következõ
túránk, az éves programban jelzettõl eltérõen, április 12-én lesz Balatonboglár—Szõlõskislak—
Buzsák—Csiszta gyógyfürdõ útvonalon. Indulás:
6 órakor. Mindenkit szeretettel várunk.

Belépõ: 500 Ft

A zenét szolgáltatja: MÉSZI ZENEKAR

Városi bizottság
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NAGYHÉT
Nagymama receptjei
Húsvéti kuglóf
Hozzávalók: 13 dkg vaj, vagy margarin, 25 dkg kristálycukor, 4
tojás, 1 dl tej, 30 dkg liszt, 1 csomag sütõpor, 1 evõkanál kakaó,
1 narancs reszelt héja.
Elkészítés: A vajat a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a 4
tojássárgáját és a tejet. Eközben a tojások fehérjét kemény habbá
verjük, majd nagy mozdulatokkal hozzáadjuk a cukros, tojássárgás
keverékhez. Rászitáljuk a lisztet és a sütõport is. A tészta egyharmadát visszaszedjük a fehérjés tálba, és elkeverjük benne a kakaóport. A fennmaradt kétharmadba pedig belereszeljük a narancs héját. Kivajazott kuglófformába öntjük elõször a fehér tésztát, majd ráborítjuk a kakaósat, és késsel kicsit belekavarunk, hogy márványos
legyen. Közepes hõmérsékleten kisütjük. Tûpróba szükséges!
Már a sütés során érezni lehet a narancsillatot, ami a kész kuglófból
is áradni fog. Miután kész, meghintjük porcukorral.

Bounty csokis muffin
Hozzávalók: 15 dkg Bounty csoki feldarabolva, 20 dkg liszt, 10
dkg búzakeményítõ (lehet liszttel helyettesíteni), 2 teáskanál
sütõpor, pici só, 5 dkg kókuszreszelék, 15 dkg vaj, 15 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 db tojás (a fehérje külön habnak
felverve), 1 evõkanál rum.
Elkészítés: Külön összedolgozzuk a nedves, és külön a száraz hozzávalókat, majd a végén összekeverjük az egészet. A kis mélyedésekbe 1 evõkanál tésztát teszünk, belenyomjuk a csokit, és egy fél evõkanál tésztával befedjük. Elõmelegített sütõben megsütjük.

Sonkagombócleves
Hozzávalók: 8 dkg kockára vágott füstölt sonka, fél fej
vöröshagyma, 3 szelet kenyér, 2 dkg vaj, 4 dkg liszt, 1 dl tej, 2
tojás, 2 liter húsleves, 1 csokor snidling ízesítéshez, só, bors.
A lereszelt hagymát megfuttatjuk a forró, olvadt vajon, aztán a serpenyõbe dobjuk, és két percig kevergetjük a felkockázott kenyeret.
A lisztet összekeverjük a sonkával, a tojásokat felverjük a tejjel, közben sózzuk, borsozzuk. Végül minden alapanyagot összedolgozunk
egy nagy tálban. A masszát megszórjuk az apróra vágott snidlinggel, majd golyókat gyúrunk belõle, amiket azután 10 percig fõzünk a
forró húslevesben. A levest snidlinggel megszórva tálaljuk.

Zöldséges sertéscomb
Hozzávalók: 50 kg sertéscomb, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 ek. margarin, 25 dkg gomba, 4 db savanyú
uborka, 3 dl tejszín, 2 dl tejföl, vegeta, só, bors, ízlés szerint,
petrezselyemlevél.
A húst a margarinon megpirítjuk, majd tálra tesszük. A megmaradt
vajon a vöröshagymát, fokhagymát és a gombát megpároljuk, beletesszük a húst, adunk hozzá még egy kis vizet, ízesítjük, kb. 30 percig pároljuk, majd a vékonyra szeletelt savanyú uborkát is beletesszük. Egy ek. uborkalevet öntünk hozzá, ami nagyon jó ízt ad neki. Ezután hozzáadjuk a tejszínt, megrottyantjuk, és attól függõen,
hogy mennyire híg a leve, tejföllel behabarjuk! Köretnek rizs, sültburgonya, vagy tészta illik hozzá.

Virágvasárnap.
Hozsánna, hozsánna, Jézus bevonul Jeruzsálembe. A sokaságból
számosan ágakat vagdalnak le a fákról, és az útra szórják elõtte,
hogy szinte egy szõnyegen lépked a jámbor csacsi, amelyik a hátán
viszi be a városba a galileait. Az ünnepelt azonban nem ragyog a
boldogságtól, súlyos balsejtelmek és tudások nyomasztják õt. Már
az elsõ nap megcsinálja az elsõ botrányt: kötélbõl font ostorral
szétveri a templomban az árusok és a pénzváltók asztalait. Mindenki felfigyel: ki ez? Milyen jogon bíráskodik? A pénzváltó nem
az a fajta, aki meghunyászkodik egy izgága, erõszakos ember
elõtt. Az árusok is megteszik a kellõ lépéseket: panaszra mennek
a palotába. Szövõdik a végzetes háló. Az idegen azonban nem ijed
meg. A pénz hatalmasai után beleköt az értelmiségbe: „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Nem a parancsolatok
szerint éltek, hazudtok, a törvény helyett az aranyat tisztelitek.
Kígyók, viperák fajzata! Az Úr küldötteit, a prófétákat megölitek,
rátok száll minden igaz vér.”
Nagyhét.
Járja a fõvárost, közben olyan gondolatokat közöl, amelyek ma is
az emberiség alapeszméit alkotják. „Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat.” Véget fog érni valaha a harc a Földön, hogy az
egyenlõségnek ez a tétele általános érvényûvé válhasson? „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!”
Milyen jó volna, ha mindmáig nem keveredne folyton össze a kettõ! „Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.” A napóleonok, hitlerek, sztálinok és a
többiek sorsát látva lehet reményünk arra, hogy ez a mély igazság
máig sem vesztette el az érvényét. „Ahol a dög, oda gyûlnek a saskeselyûk.” Tényleg milyen érdekes, hogy ahol bûzlik valami, ott
mindig meg lehet találni a haszonlesõk, nyerészkedõk marakodó
csapatát! „Tedd hüvelyébe a kardodat, mert aki kardot ránt, kard
által vész el.” Nemcsak a huszadik századi világháborúk
történelme tanúsítja ennek a mondatnak az igazát.
Nyilván csütörtökön vacsorázott utoljára együtt a társaság, a
Mester és õk tizenketten. Lám, közöttük is akadt valaki, aki harminc ezüst ellenében a hatalom rendelkezésére állt. Vajon ma
hány forintot (eurót, dollárt) jelent a harminc ezüst? Érzéki csalódás volna csupán, hogy ma a júdások száma milliókra rúg? Na
persze! Nagyobb pénzeket lehet osztogatni.
És péntek… Az ítélet, az ostoroztatás, leköpködés, a keresztút,
aztán az utolsó szavak: „Éli, éli, lamá sabaktáni!” azaz: „Istenem,
Istenem, miért hagytál el engem?”
Na, persze, aztán újra jön a vasárnap. Az angyal, „akinek tekintete, mint a villámlás”, és aki elhengeríti a követ a sírbolt bejáratáról. Az érkezõ siratóasszonyok csak a halotti leplet találják, a
halott feltámadt és kisétált.
Miért nagyhét a nagyhét? Mi a nagy benne? Valaki, egy ember a
gyûlölet világában arról kezdett beszélni, hogy szeretet. Hogy aki
téged megdob kõvel, dobd vissza kenyérrel. Hogy szeresd az ellenségedet is. Ez az ember a mindenkiben meglévõ jóságból akart
hatalmas erõt elõvarázsolni. Új útra akarta vinni az emberiséget.
Jelképes eset történt vele: kivégezték. Ez a jóság sorsa a világban?
A keresztfán imádkozott azokért, akik kivégezték õt. Sokan
mélyen hittek az igazában. Örömhírt terjesztettek: feltámadt.
A szívjóság halála. Feltámadása. Hit. Így együtt. Ezt a hetet nagyhétnek nevezték el.
(L. A.)

Megjelent Hargitai nagymama
szakácskönyve
Ételed az életed címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban és az újságot
árusító boltokban, 2.500 Ft-os áron.

Bogárd és Vidéke 2008. március 20.

GYEREKSAROK

19

Húsvéti készülõdés
Egy kora tavaszi napon nyúl apóék jóízûen
ebédeltek, amikor az anyóka szeme rátévedt a naptárra.
— Nézd, apó! Mára ígértük a tyúkanyónak, hogy elhozzuk a húsvétra szánt tojásokat. Tüstént indulnunk kell, nehogy
ránk esteledjen! Én hozom a tojástartót, te
meg légy szíves hozd addig a szekeret.
Amikor már jó ideig gyalogoltak, nyúl
anyónak feltûnt, hogy nyúl apó mennyire
szótlan.
— Mi baj van apó? Miért vagy ennyire
csöndes?
— Emlékszel, hogy tavaly az utolsó percig
dolgoztunk, hogy elkészüljünk a tojásokkal? Annyira siettem, hogy elfelejtettem
kimosni a festéket az ecsetekbõl.
— Akkor bajban vagyunk, apó. Nincs már
annyi idõnk, hogy elutazzunk a városba
másikat venni. Törjük a fejünket, hogy mit
csináljunk.
Már sötétedni kezdett az ég, amikor elérkeztek a tyúkanyó óljához.
— Jó estét, Kapirga. Ne haragudj, hogy
ilyen késõn értünk ide. Ugye nem adtad
oda másnak a tojásokat, amit megrendeltünk?
— Persze, hogy nem, hiszen minden évben
hozzánk jöttök. Nézzétek, már minden
tyúk elhozta a tojását, kivéve a kopasznyakút. Szegénykével a többiek már eddig is
csúfolódtak, most meg rá kell várni. Gyertek, addig tegyük be a többi tojást a tartóba.
Amikor végeztek, benéztek a tyúkólba,
hogy elvihessék az utolsó tojást is. De a kopasznyakú csak ücsörgött szomorúan a kosáron, és látszott rajta a nagy igyekezet.
— Nem baj, tyúkocska. Egy tojással több
vagy kevesebb, nem hiszem, hogy számítana.
— Kérlek, ne menjetek el! Így is bántanak
a többiek, hogy ilyen csúnya a nyakam. Ha
nem tudom odaadni nektek a tojást, elkergetnek az ólból, és földön futó leszek.
Nyúl anyóék nagyon megsajnálták a szegény kis kopasznyakút, és megbeszélték,
hogy innen addig el nem mennek, amíg az
utolsó tojást is magukkal nem vihetik. Mi-

Húsvéti locsolóvers
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplõ ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt
gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok,
megáldja az Isten.
Rózsavíztõl megnõnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

re felébredtek, észrevették, hogy a kopasznyakú tyúknak nagyon jó a kedve.
— Nézzetek csak ide!
És lássatok csodát, amikor felállt a kosárról, olyan nagy és annyira szép, formás tojást láttak, amilyet eddig soha. Nyúl apóék
kivitték a hatalmas tojást a szekérre, és
igencsak kimelegedtek, mire be tudták helyezni a tojástartóba. Megköszönték a tyúkoknak a fáradozásukat, és amikor megfogták a szekér rúdját, hogy elinduljanak,
rájöttek, hogy a nagy súlytól meg sem tudják mozdítani.
— Várjatok egy kicsit — mondta a kopasznyakú tyúkanyó —,elszaladok az istállóba,
és megkérem a lovat, hogy legyen a segítségetekre.
Hamarosan jött is vissza egy szép erõs hátaslóval.
— Üljetek fel ti is, apóka — nyerítette a paci. — Nekem ez igazán nem teher.
Az úton, miközben a patkók egyenletes
kopogását hallgatták, megszólalt az anyó:
— Hogy fogjuk ezt a rengeteg tojást megfesteni, ha még egy rendes ecsetünk sincsen? A többi nyuszitól sem kérhetünk,
most nekik is sok a munkájuk.
— Nem tudom, Fánika. De azt megígérem, hogy máskor jobban oda figyelek,
hogy minden rendben legyen, mire jön a
tojásfestés ideje.
Nem sokára elértek a házukhoz, megitatták a lovat, köszönetet mondtak a segítségért, és már éppen búcsúzni készültek,
amikor a paci azt kérdezte:
— Apóka! Van a háznál egy jó éles olló?
— Persze, hogy van. Miért kell neked?
— Hozd csak ki, majd meglátod.
Amikor Gerzson papa megjelent az ollóval, a paci arra kérte, vágjon le egy tincset a
farkából, ecsetnek.
Nyúl apóék nagyon meghatódtak. Besiettek a házba, és még aznap neki láttak a
munkának. Néhány hét múlva megfestették az összes tojást, kivéve azt az egyet,
amelyik olyan szép nagy volt, hogy nem
tudták kiszedni a tartójából...

Rejtvény
Kedves Gyerekek!
Keressetek három olyan
magyar népdalt, amelyben a tavaszról
énekelnek. Ráadásként rajzoljátok le
az egyik népdal témáját!
Beküldési határidõ: március 25.
Ezt a nyuszit pedig színezzétek ki
húsvét alkalmából!

Megfejtés
A 11. heti rejtvény helyes megfejtése:
1. Arany János: Toldi, 2. Petõfi Sándor:
A Tisza, 3. József Attila: Mama.
Helyes megfejtést küldtek be: Törzsök
Beáta, Sárbogárd, Tinódi u. 209.; Jákob
Zsuzsanna, Jákob Mária, Sárbogárd,
Tinódi u. 144.; Marton Rita, Sárbogárd, MÁV-telep 2/b.; Varga Dávid,
Sárbogárd, Ady E. út 74.
A szerencsés nyertes:

JÁKOB ZSUZSANNA
Sárbogárd, Tinódi u. 144.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Tóth Anna

Heti idõjárás
A következõ napokban csapadékos és hideg idõre van kilátás. Csütörtökön többfelé valószínû hózápor, néhol zivatar. Péntektõl egy nyugat-európai ciklon hatására ismét jóval nedvesebb levegõ érkezik fölénk, ezért csapadékosra
és szelesre fordul az idõ. Szombaton térségünkben mélyülhet ki egy erõs mediterrán ciklon,
mely az ünnepekre esõs és kifejezetten barátságtalan idõt hozhat. Fõként csütörtökön és az
ünnepek tájékán a fagyzugos helyeken akár -5
fok körüli minimumhõmérséklet is lehet. A várható nappali felmelegedés csütörtökön 4, 7,
pénteken 5, 9, szombaton 4, 10, vasárnap 3, 8,
hétfõn 2, 5.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Március 22., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.40 Delta 9.15 Fel a
cipõvel! 10.10 Az ezüst vadló 10.40 Pizsamaparti
11.05 Odüsszeusz kalandjai 11.30 Most a Buday!
12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Momentum 13.05
Klipperek 2. 13.35 Autóvízió 14.05 TS — Bajnokok Ligája-magazin 14.35 Út Pekingbe 15.05 TS — Mûkorcsolya- és jégtánc-vb 17.05 Halhatatlanok 18.05
Rocklexikon 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás
20.15 A társulat 23.10 Sporthírek 23.20 Koncertek az
A38 hajón 0.15 Az élet nélkülem
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 A klónok háborúja 6.40
Forma-1 8.30 Winx Klub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.10
Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.40 Forma-1
15.30 A dadus 16.05 A Birodalom visszavág — Speciális változat 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.35
Asterix és a vikingek 21.05 Vadiúj Vadnyugat 23.10 A
csendes amerikai 1.00 Sárkányok birodalma 2.40
Dilishow 3.05 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.20 A világ 50 év múlva 10.20
Kalandjárat 10.50 Babavilág 11.20 Tökös csajok
11.50 Ed 12.45 Charlie 13.50 Bûbájos boszorkák
14.55 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.00 James
Bond: Tûzgolyó 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35
S. O. S. Szerelem! 21.30 A Wendell Baker-balhé 23.15
Szegények hercege 1.55 Mentõhelikopter 2.45
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve 13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet
15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04
Az 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 Emberi dolgok — Az ima 21.07 A szív segédigéi — részletek Esterházy Péter regényébõl
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 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 23.39
Classjazz Band: Spanish Night 24.00 Éjszaka

Március 24., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Pingvinkék 8.10 Blanche 8.15 Heuréka! 8.25 Flórián megoldja 8.45 Kincskeresõ kisködmön 10.25 Erzsébet királyné 12.00 Hírek 12.10
Roma magazin 12.33 Domovina 13.10 A férfi, aki sasokkal álmodott 14.55 Pege Aladár portré 15.30 Fotográfia 16.50 Locomotiv GT 2007 18.40 Az örökös
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.45 Sporthírek 19.55
Neveletlen hercegnõ 21.55 Walter Mitty titkos élete
23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Bovaryné
RTL KLUB: 6.00 Kölyökklub 8.30 Disney-rajzfilmek
9.20 Harisnyás Pippi legújabb kalandjai 10.55 Glitter
— Ami fénylik 12.45 Vadnyugati galiba 14.25 Az angyalok is babot esznek 16.05 A Jedi visszatér 18.30
Híradó 19.00 Scooby Doo 2. — Szörnyek póráz nélkül
20.45 Álmomban már láttalak 22.50 Tökéletes gyilkosság 0.35 Reflektor 0.50 Dilishow 2.30 Autómánia
TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.00 Borsószem hercegkisasszony 8.25 Barbie Mariposa 9.50 Táncos visszatér
11.25 Wilbur nagy kalandja 12.45 Billy Madison — A
dilidiák 14.20 Sabrina 16.45 Bridget Jones naplója
18.30 Tények 19.00 Kis Nagy Színész 20.50 Anyám
nyakán 22.50 Piccadilly Jim 0.40 Egy hölgy arcképe
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Zene 8.04 Itt a tojás, piros tojás 9.00 Napközben
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Élhetõ
világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.05 Józsa Judit
ünnepkörében 16.05 Versek 17.05 Arcvonások 17.50
Zene 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Gyöngyszemek 20.35
Az ötkarika jegyében 21.04 Személyes világtársadalom 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Március 23., VASÁRNAP

Március 25., KEDD

MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
9.00 Csellengõk 9.25 Múlt-kor 9.50 „Így szól az Úr!”
9.55 Református magazin 10.20 Unitárius ifjúsági mûsor 10.30 Húsvét ünnepérõl 11.00 Húsvétvasárnapi
katolikus mise 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.40 Hírek
12.45 Kupé 13.15 A férfi, aki sasokkal álmodott 15.10
Sziámi macska 16.40 Elisa DI Rivombrosa 17.35
Sztankay István Kossuth-díjas színmûvésszel Alföldi
Róbert beszélget 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 TS — Mûkorcsolya- és jégtánc-vb
22.10 Galiba a Gaudi-házban 23.45 Hírek 23.55 Állomásfõnök
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers — A kis
boszorkány 6.20 A klónok háborúja 6.45 Digimon 7.05
Tsubasa kapitány 7.30 Forma-1 10.10 receptklub
10.30 MeneTrend 10.55 Európai idõ 11.15 A dadus
11.45 Kutyafalka 13.30 Forma-1 16.15 A Mick
Jagger-Projekt 16.45 Apám, a hõs 18.30 Híradó 19.05
A Karib-tenger kalózai — A fekete gyöngy átka 21.55
Heti hetes 23.05 Még egy kis pánik 0.55 Portré 1.25
Fifti-fifti
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.55 Joey 10.25 Két testõr 11.00
Stahl konyhája 11.35 South Beach 12.25 Baywatch
Hawaii 13.25 Psych-Dilis detektívek 14.30 Smallville
15.30 Kyle, a rejtélyes idegen 16.30 Jöttem, láttam,
beköltöztem 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A keresztapus 22.05 Bazi nagy görög lagzi 23.40 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 Református 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

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 Bûvölet 14.25 Fekete
vipera 14.55 Engedjétek hozzám... 15.05 Katolikus
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 Életképek 21.45 Modern képmesék 21.55 Kedd
este 22.30 Kultúrház 23.00 Hírek 23.05 Sporthírek
23.10 Tv-taxi 23.30 Városbújócska
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Disney-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 Vészhelyzet 22.00 A Grace Klinika 23.20 XXI.
Század — A legendák velünk élnek 23.40 Macskák —
25 éve a Madách Színházban 0.10 Maffiózók 1.00 Reflektor 1.20 Chopper 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.20 Jóban-Rosszban
9.45 Stahl konyhája 9.55 Kvízió délelõtt 10.30
Teleshop 11.20 Kvízió 12.20 Macsómizéria 14.10 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 20.10 Kötelezõ ítélet 21.10 Fekete esõ
23.35 A médium 0.35 Columbo 1.55 Tények este 2.20
Alfred Hitchcock bemutatja 2.50 Hódító Adam 4.20
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00
180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ
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világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15
Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti
ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45
Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés-tudományról 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Cigányóra 0.10 Éjszaka

Március 26., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00
A palota ékköve 11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00
Ecranul nostru 13.30 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 Védelmi jog 18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Csajozós páros 21.50 Modern képmesék 22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház 23.05 Lapozó 23.35 Hírek
23.40 Sporthírek 23.50 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Disney-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 Száguldó erõd 23.10 Alias 0.25 Reflektor 0.35 A
halál két arca 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.20 Jóban-Rosszban
9.45 Stahl konyhája 9.55 Kvízió délelõtt 10.35
Teleshop 11.20 Kvízió 12.20 Kalandok Arábiában
14.10 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 20.10 Shark — Törvényszéki ragadozó 21.10 Doktor House 22.10 Az igazság
ára 23.15 Liptai Claudia-show 0.15 Tények este 0.45
Kabinnyomás 2.15 Drága testek 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
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 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 27., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00
A palota ékköve 11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.30 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 Szempont 21.10 A la Carte 22.00
Modern képmesék 22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.15 Abszolút 23.45 Hírek 23.55 Sporthírek
24.00 Tv-taxi 0.20 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Disney-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 Go, Trabi, Go! 23.15 Házon kívül 23.35 Point
Pleasant — Titkok városa 0.35 Reflektor 0.55
Infománia 1.35 Médium 2.25 Házon kívül 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00
Koffeinmentes mokka 9.20 Jóban-Rosszban 9.45
Stahl konyhája 9.55 Kvízió délelõtt 10.30 Teleshop
11.20 Kvízió 12.20 Huncut hetilap 14.10 Született ké-
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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 19.35 Aktív 20.10
Kutya-Szorítóban 21.10 Pánik az irányítótoronyban
23.10 Tangó 23.20 Csillagközi romboló 0.20 Tények
este 0.50 Így készült: 27 idegen igen 1.20 Az ember, aki
nappal aludt 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 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör
15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Színházi világnap 20.30 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonáso 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 28., PÉNTEK
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 Sorstársak 13.00
Sírjaik hol domborulnak... 13.30 Körzeti magazinok
14.20 Fekete vipera 14.55 Babatévé 15.25 Kisváros
16.25 TS — Nõi olimpiai kvalifikációs kézilabdatorna
18.10 Hírek 18.15 Körzeti híradók 18.25 Tv-taxi 18.40
Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Csináljuk a fesztivált! 22.00 Modern képmesék 22.10 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek
23.55 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 A belsõ tenger
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Disney-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
Terminátor 3. — A gépek lázadása 23.20 Odaát 0.20
Reflektor 0.35 Harc az olajért 2.10 Itthon 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.20 JóbanRosszban 9.45 Stahl konyhája 9.55 Kvízió délelõtt 10.30
Teleshop 11.20 Kvízió 12.20 Az utolsó gladiátor 14.10
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 20.10 A cukorbáró 21.10 Született feleségek
22.10 Popdaráló 23.10 Beugró 23.55 Tények este 0.25
Szünidei gyilkosságok 2.10 Mrs. Columbo 3.00 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 háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.46
Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ

A Bogárdi TV mûsora:
Március 22., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Futball: Sárbogárd—Lepsény, 10.00 Teremfoci: Taki
Team—Krencz Nagyker, Extrém—Memphis Plusz,
12.00 Lapszemle, 13.00 Sziréna különkiadás (80’),
15.00 A cecei borbély, 17.00 A Lélekút vendége:
Monhaltné Patkós Mária, 19.00 Lapszemle, 20.00 A
Fejér Megyei Közgyûlés ülése (35’), A Sárbogárd SE
közgyûlése (40’), Nedoba Károly a labdarúgóklubok
egyesülésérõl (40’), Nõnap a nyugdíjasoknál (45’),
23.00 Lapszemle
Március 23., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 A Fejér Megyei Közgyûlés ülése (35’), A Sárbogárd SE közgyûlése (40’), Nedoba Károly a labdarúgóklubok
egyesülésérõl (40’), Nõnap a nyugdíjasoknál (45’),
12.00 Lapszemle, 13.00 A cecei borbély, 15.00 Dívatrend (50’), Az abai Kultúr napja (110’), 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Timóteus Társaság
Soponyán (90’), Barkaszentelés a katolikusoknál
(70’), 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Március 24., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 16.00 Sziréna különkiadás (80’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Lélekút, 22.00 Nõi kézilabda: Gázmodul—Légió 2000, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Március 25., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Megújulhat a rendelõintézet (40’), Március 15-e
Sárbogárdon (40’), Cecén (50’), Vajtán (30’), Mészölyösök ünnepe (20’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Timóteus Társaság Soponyán (90’), Barkaszentelés a katolikusoknál (70’), 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 A cecei borbély, 22.00 Nõi kézilabda: Gázmodul—Légió 2000, 23.00 Heti Híradó, 0.00
Sziréna

Cece térségében:
Kedves Nézõink! A múlt héten technikai hiba miatt
kénytelenek voltunk visszaállni a régi körmûsoros
rendszerre. Ezen a héten új formában, pontos idõzítéssel, közkívánatra pedig több ismétléssel jelentkezünk. 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,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres településeken.
Március 20., csütörtök: (14-18 óra között mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Beszélgetés Nyári Ferencnével (Mariska nénivel) (51p)
Március 21., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 A cecei borbély (1ó 17p), A Gerozi
Band zenés mûsora (33p), Cecei nyugdíjasok (30p),
Halország (15p), 30 éves az alapi Bóbita óvoda (1ó),
13.00 Heti Híradó, 14.00 Csiha Kálmán ref. püspök
evangelizációja (51p), Márton nap Cecén (2ó),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Várhegyi László természetgyógyász elõadása (2ó), Lélekjelenlét (20p)
Március 22., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Lélekút Nochta Palival (1ó 44p),
13.00 Heti Híradó, 14.00 Várhegyi László természetgyógyász elõadása (2ó), Lélekjelenlét (20p),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 A
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Március 26., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Timóteus Társaság Soponyán (90’), Barkaszentelés a katolikusoknál (70’), 12.00 Heti Híradó, 13.00
Sziréna, 15.00 Koncert a Nemzeti Galériában (60’),
Ünnep a kálozi iskolában (45’), Távfelügyelet a Légiónál (30’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Futball: Sárszentmiklós—Iváncsa, 23.00 Lapszemle
Március 27., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball: Sárszentmiklós—Iváncsa, 12.00 Lapszemle,
15.00 Teremfoci: Magnum V.Bt.—Extrém, Memphis
Plusz—Arsenal, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle,
20.00 Megújulhat a rendelõintézet (40’), Március
15-e Sárbogárdon (40’), Cecén (50’), Vajtán (30’),
Mészölyösök ünnepe (20’), 23.00 Lapszemle
Március 28., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Koncert
a Nemzeti Galériában (60’), Ünnep a kálozi iskolában
(45’), Távfelügyelet a Légiónál (30’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Megújulhat a rendelõintézet (40’), Március
15-e Sárbogárdon (40’), Cecén (50’), Vajtán (30’),
Mészölyösök ünnepe (20’), 19.00 Lapszemle, 20.00
A cecei borbély, 22.00 Nõi kézilabda: Gázmodul—Légió 2000, 23.00 Lapszemle
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti Híradó már
internetes oldalunkon is megtekinthetõ a
www.bogarditv.blog.hu címen. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén
adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A
Bogárdi TV fogható minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es
frekvencián. Hiba esetén kérjük hívják a következõ
számokat:06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22)
503 259, 06 (20) 9440 445.
cecei borbély (1ó 17p), A Gerozi Band zenés mûsora
(33p), Cecei nyugdíjasok (30p), Halország (15p), 30
éves az alapi Bóbita óvoda (1ó)
Március 23., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Beszélgetés Nyári Ferencnével (Mariska
nénivel) (51p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Kézilabda: Suzuki – Ötye (53p), Teremfoci: Extrém – Memphis (44p),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Csiha Kálmán ref. püspök evangelizációja (51p), Márton nap
Cecén (2ó)
Március 24., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 A cecei borbély (1ó 17p), A Gerozi Band zenés
mûsora (33p), Cecei nyugdíjasok (30p), Halország
(15p), 30 éves az alapi Bóbita óvoda (1ó), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Lélekút Nochta Palival (1ó 44p), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Várhegyi László természetgyógyász elõadása (2ó), Lélekjelenlét (20p)
Március 25., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Csiha Kálmán ref. püspök evangelizációja
(51p), Márton nap Cecén (2ó), 13.00 Heti Híradó, 14.00
Beszélgetés Nyári Ferencnével (Mariska nénivel) (51p),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Kézilabda:
Suzuki–Ötye (53p), Teremfoci: Extrém – Memphis
(44p)
Március 26., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Várhegyi László természetgyógyász elõadása (2ó), Lélekjelenlét (20p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 A
cecei borbély (1ó 17p), A Gerozi Band zenés mûsora
(33p), Cecei nyugdíjasok (30p), Halország (15p), 30
éves az alapi Bóbita óvoda (1ó), 18.00 Lapszemle, Heti
Híradó, Sziréna, 20.00 Lélekút Nochta Palival (1ó 44p)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és
idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Lajos,
Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kovács
Györgyné, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és még sokan
mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõ- és tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka:
Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk
viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le.
Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a
szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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)
Elektródás CO AWI-hegesztõket, lakatosokat,
csõszerelõket FELVESZEK.
Telefon: 06 (30) 434 7162. (756991)
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 eladó házakat-lakásokat
keres és kínál Sárbogárdon és környékén.
Teljes körû ügyintézés,
ingyenes hitel-lebonyolítás
a legkedvezõbb hitelkonstrukcióval.
Térjen be hozzánk bizalommal.
06 (20) 447 2994, 06 (70) 453 7289. (658185)
Hamarosan nyíló FENSTHERM TOURS nevû
utazási irodánkba lehetõleg idegenforgalmi
végzettségû hölgy munkatársat keresünk.
06 (20) 216 7279.
54 m2-es elsõ emeleti TÉGLALAKÁS eladó.
06 (20) 211 5978. (006138)
Árpád-lakótelepen háromszobás, felújított,
erkélyes lakás 7,3 M Ft-ért eladó.
06 (20) 447 2994. (658194)
BÁLÁS RUHA- ÉS CIPÕVÁSÁR
március 21-én, pénteken, 9-12 óráig
a mûvelõdési házban.
RUHÁK: 100-300 FT-IG,
CIPÕK: 500 FT/PÁR. (756779)
Árpád-lakótelepen földszinti háromszobás
lakás 6,9 M Ft-ért eladó. 06 (20) 447 2994.

Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. 06 (30)
681 7675, 06 (30) 235 9498. (300513)
Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290
8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598 Ft/m2,
hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
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. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344. (756850)
Sárbogárdon jó állapotú, kisebb, kétszobás, fürdõszobás családi házat vennék. Telefon: 06 (25)
220 390. (756987)
Árpád-lakótelepen 3 szobás lakás eladó. Termõföldcsere 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 lakás (+ pince) eladó. Telefon: 06 (20) 923 8664.
Hitelügyintézés, jelzáloghitelek, hitelkiváltás. Telefon: 06 (70) 395 1026. (756993)
Albérlet kiadó. 06 (30) 209 9371.
Sürgõs! Mátyásdombon, polgármesteri hivatalhoz
közel, a Dózsa Gy. utcában, 1600 nm építési telek eladó. Irányár: 420.000 Ft. Telefon: 06 (20) 493 1093.
5,4 ha szántó eladó. 06 (30) 546 8910. (658181)
Gépi földmunkát vállalok. 06 (70) 206 6474. (658175)
Sárbogárd központjában kétszintes családi ház eladó. 06 (30) 970 7349. (658173)
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 eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (658250)
Árpád-lakótelepen 3. emeleti, 2 szobás, erkélyes lakás (+ pince) eladó. 06 (30) 574 8568. (658247)

A Légió 2000
Security Kft.

BIZTONSÁGI
ÕRÖKET
keres azonnali kezdéssel.
Telefon:
06 (25) 508 980,
06 (20) 927 0985.
Sárbogárd, Ady E. út 29.

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)
Mûanyag nyílászárók forgalmazása. 06 (70) 453
7448. (658237)
Kozmetikus tanulót felveszek. 06 (30) 216 5457.
(658243)

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, építési 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)

Wels pónicsikó (9 hónapos) és kecske eladó. Telefon: 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)
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és környékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant megtalálja nálunk. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek. Díjmentes hitelügyintézés: hitelkiváltás, lakáscélú, szabad-felhasználású jelzáloghitelek, személyi
hitelek. 06 (30) 491 5363. (658188)
Csirkevásár, Tinódi u. 52. 06 (25) 460 738. (658171)
Jön a tél! Paplankészítés! Sárszentágota, Széchenyi
u. 5/b. Pákolicz Árpádné. 06 (25) 476 051. (006115)
Élõ kisnyuszik eladók húsvétra. 06 (70) 374 8694.
(006137)

200 öl konyhakertet térítésmentes használatra felajánlok. Érdeklõdni: Zámbó Pál, Posta u. 18. (658193)
Lakás kiadó hosszú távra. 06 (20) 414 4860. (006135)
Vágnivaló és húsvétra nyulak eladók! Érdeklõdni: 06
(20) 983 2293. (006134)
Kétszoba összkomfortos családi ház eladó. 06 (30)
318 6144. (006131)
Árvácska kis- és nagyvirágú kapható 70 Ft/tõ. Tinódi
u. 21. (006126)
Eladó egy franciaágy és egy heverõ. 06 (20) 429
4482. (006130)
Legnagyobb testû robogó betegség miatt eladó. 06
(70) 334 9149. (006124)
Háromfiókos fagyasztószekrény jó állapotban, kétmedencés mosogató eladó. 06 (20) 232 3852. (006119)
Sárbogárd központjában építési telek eladó. 06 (20)
972 9845. (006118)
Eladó ’98-as Golf III, 1.8 benzines személygépkocsi,
87.000 km-el, kitûnõ állapotban, extrákkal. Irányár:
980.000 Ft. 06 (20) 387 5205. (006140)
Bontott cserép eladó. 06 (30) 322 3756. (006141)

Sárbogárdi székhelyû szolgáltató
cég
mérlegképes könyvelõi végzettséggel
és könyvelõi gyakorlattal rendelkezõ

fõkönyvelõt
keres.
Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:

V-DBK Fõvállalkozói Kft.
7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.
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Nyílt tér
Kérdezték
Miért van zárva a vécé?
A József Attila Mûvelõdési Központban
miért van zárva a WC? Ki van írva az ajtóra, hogy a kulcsot a videotékában lehet elkérni. Délelõtt vásár volt az elõcsarnokban, a videotéka meg délután nyit.
Ilyenkor mi a helyzet?

Válasz
Horváth István, a mûvelõdési központ vezetõje elmondta, hogy korábban mindig
nyitva volt a vécé, de annak fölszerelést teljesen tönkretették a vandálok. Kicsavarták
és ellopták a villanyégõket, ellopták a vécéülõkéket, ököllel összetörték a villanykapcsolókat. A mûvelõdési központnál
nem üzemel nyilvános illemhely. Nyilvános vécé a régi tanácsháza hátsó részén
található.
Most szépen felújították pályázati pénzbõl
a kultúrház mosdóját. Hogy ne tegyék azt
tönkre, zárva tartják, ha nincs rendezvényük. Nyitvatartási idõben el lehet kérni a
kulcsot a videotékában. Ha vásár van az
elõcsarnokban délelõtt, akkor a vásárosoknál ott van a kulcs, tõlük lehet elkérni
azt.
Hargitai Lajos

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági
bejelentések és
segítségkérések
a polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ
telefonszámon:

06 (30) 6210 651
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretõ édesanyánk,

özv. DALA LAJOSNÉ
életének 80. évében elhunyt.
Temetése 2008. március 21-én,
pénteken, 11 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.
Emléke szívünkben örökké él.
Gyászoló család

Március idusa a gimnáziumban
Kulturális és közösségi programok töltötték ki a tanórák idejét pénteken a gimnáziumban. Hol teaház, hol csokimilliomos,
kártya-, vagy számítógépes játékok, filmvetítés és rajzolás várta az érdeklõdõket.
Volt olyan osztály, ahol a diákok maguk
készítette finomságokkal kínálták a társaikat. E napon került sor a szavalóversenyre
és a Petõfi-vetélkedõre is.

Másnap ünnepi öltözékben és hangulatban gyûlt össze az iskola társadalma, hogy
fejet hajtsanak az 1848-49-es hõsök, márciusi ifjak emléke elõtt. Hagyományosan 15én kerül sor a Petõfi-pályázat díjainak kiosztására, melynek keretében különféle
tantárgyakból mérhetik össze rátermettségüket a diákok.
Hargitai Kiss Virág

Gondolkodjunk!
Vége a jutalomhétnek, itt vagyok! Imádom a hónapok közepét, mert testületi
ülés van, és egy jó hétvégém. Pénteken este
osztatlan figyelemmel megnéztem a felvételt, az érdekesebb dolgokat lejegyzeteltem, majd szombaton és vasárnap délelõtt
fõzés közben újra meghallgattam. Igaz,
hogy közben elsóztam az ételt, de maradt a
családom számára az ilyenkor említett
mondás: szerelmes a szakácsnõ.
Hol is kezdjem, mert rengeteg dolog jutott
eszembe.
A polgármester távollétével elõrelépett a
második vonalból a két alpolgármester. Az
ülésvezetés színvonala — finoman és
visszafogottan fogalmazva is — kívánnivalót hagyott maga után, de az igaz, hogy a
már-már fájóan hiányzó személyeskedést
egyikük remekül csinálta. Az alpolgármester szavát nem lehetett érteni, a többiek és
a jegyzõ szóltak rá, ha valamit nem tudott.
Ez elég sûrûn megtörtént.
Bódai képviselõ már megint nem tudta legyõzni intelligenciáját, és napirend elõtt
Hálás szívvel mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, barátnak,
szomszédnak, ismerõsnek, akik

FÜLÖP FERENCET
utolsó útjára elkísérték,
sírjára a kegyelet virágait elhelyezték,
fájdalmunkban
bármily módon osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család: élettársa, Adrien,
Krisztina, János, Tamás és családja

felolvasta irományát. Utána, úgy tûnt,
megnyugodott. Egy-két képviselõ viselkedésére reagálva pillám sem rezdült, mert
csak a szokott formájukat hozták. Vannak
kifejezett kedvenceim: Sziporka mindenhez nagyon sokat és okosat tudott hozzáfûzni, bár a logikával vannak még gondok;
Szundi a bejelentéseknél felijedhetett,
mert már meg is szólalt. Egyvalaki lepett
meg, de úgy igazán, akit eddig értelmes
embernek tartottam. Most ugyanis határozottan arrogáns volt. Nem sajnálva a fáradságot, elõkerestem a választási beszédét:
„a képviselõ-testület azért van, hogy közösen próbáljanak egyezségre jutni, legyenek
rugalmasak, minden jó megoldásra nyitottak. Az nem jó út, hogy az egyik oldal azt
mondja: mi vagyunk többségben, a többi
nem számít. Egyetlen képviselõt sem azért
szavaztak meg az emberek, hogy ebben a
pozícióban elfelejtse, ki is õ valójában. Félre kell tenni a pártpolitikát, képviselje
mindegyik a várost, fejlessze a települést,
együtt dolgozva.” Úgy legyen! Egy másik
gyöngyszem: „Amennyiben október 1-jén
bizalmat kapok, csakis egy együttmûködni
tudó testületben szeretnék dolgozni.”
Aztán ne feledkezzünk meg a tervekrõl:
„Terveim közt szerepel … munkahelyteremtõ beruházások felkutatása, együttmûködés a helyi vállalkozókkal, civil szervezetekkel.”
Na, emberek, azt hiszem, ennyi nekünk
elég is. Teljesen mindegy, hogy melyik
képviselõ hazudta ezt, de mintha mást tapasztalnánk manapság. De van egy mondás, bízzunk ebben: jön még
egérre kamion.
Csibegép
(Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

