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Megkopasztották
a juhászt

még a bicskáját is elvették
Súlyos, személy elleni bûncse-
lekmény történt Cecén.

2008. március 26-án 16 órakor Sáregres
külterületén mindeddig ismeretlen szemé-
lyek megtámadták és megverték N. S. me-
zõgazdasági vállalkozó juhászát, D. I.-t.
Miután jól helybenhagyták, elvették tõle a
pénzét és a bicskáját is. Az ismeretlen el-
követõk valószínûleg egy fehér, kombi
Opel személygépkocsival érkeztek a hely-
színre, melynek hátsó ablaka, valamint fel-
nijei szintén fehér színûre vannak festve. A
jármûvel a sértettet a földre lökték, majd
egy szerszám segítségével bántalmazták,
és nagy mennyiségû készpénzt vettek el
tõle, valamint egy famarkolatú, kétpengés
Révész-bicskát.

A támadók közül az egyik kb. 170-180 cm
magas, vékony, a többi ennél alacsonyabb,
erõsebb testalkatú férfi volt. Ruházatukról
csekély információval rendelkezünk.
Annyi biztos, hogy szürke, rongyból ké-
szült maszkot viseltek, amin a szájnál és a
szemeknél apró lyukak voltak vágva.

Az üggyel kapcsolatban nagy erõkkel fo-
lyik a nyomozás.

Kérjük a tisztelt olvasókat, hogy amennyiben
a bûncselekménnyel kapcsolatban bármiféle
gyanúval, érdemleges információval rendel-
keznek, úgy azt a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságon jelentsék be a 107- es számon!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Rombolás,
vagy felújítás?

Rendkívüli testületi ülés lesz április
7-én 15 órakor a Hõsök tere ügyében.
Az ülést a képviselõ-testület MSZP—
SZDSZ frakciója kezdeményezte a ci-
vilek által benyújtott javaslat és az
összegyûlt tiltakozó aláírások kap-
csán. Ennek apropóján rendeztek
kedden sajtótájékoztatót.

Részletek a 2. oldalon olvashatók.

A Sárszentmiklósi Általános Iskolában
múlt szerdán délután az óvodás nagy-

csoportosokat látták vendégül szüleikkel
együtt nyílt napra. A jövõre már iskolába
menõ gyerekeknek bemutatták az osztály-
termeket. A gyerekek leülhettek az iskolai
asztalokhoz rajzolni, kipróbálhatták a kész-
ségfejlesztõ játékokat. Bemutatkoztak a ta-
nító nénik és az igazgató néni is. Az elõtér-
ben felállított bábos paraván se csupán
díszlet volt, mert a tanító nénik egy kedves
kis mesejátékkal lepték meg vendégeiket.
Végül egy tornafoglalkozáson is részt ve-
hettek.
A gyerekeknek nagyon tetszett az iskola, és
már várják az õszt, amikor iskolatáskával a
hátukon õk is iskolások lehetnek.

Hargitai Lajos

IskolahívogatóIskolahívogató
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Perbe fogták Lengyel Zoltánt
Hivatalos személy elleni erõszak, könnyû testi sértés és becsület-
sértés miatt benyújtotta a vádiratot a Központi Nyomozó Fõ-
ügyészség Lengyel Zoltán független (korábban fideszes) ország-
gyûlési képviselõ ellen — közölte Fazekas Géza, a fõügyészség
szóvivõje. Hozzátette: Lengyel Zoltánt egy rendbeli hivatalos sze-
mély elleni erõszak, egy rendbeli könnyû testi sértés vétségével és
három rendbeli becsületsértés vétségével vádolja az ügyészség.
Lengyel Zoltán 2007. július 8-án éjjel Budapesten, az I. kerület-
ben gépkocsival haladt, amikor három rendõrjárõr állította meg
közlekedési ellenõrzés miatt. A képviselõnél nem voltak iratok,
ezért a rendõröknek egy országgyûlési képviselõnek szóló parko-
lási engedélyt mutatott fel, személyi adatainak közlésétõl viszont
elzárkózott azzal, hogy ha ezeket közli, akkor le kellene monda-
nia mentelmi jogáról.
A képviselõ élettársát hívta fel telefonon, és kérte tõle, hozza a
helyszínre az iratait. A legfõbb ügyész mentelmi jog felfüggeszté-
sére irányuló indítványa szerint a telefonbeszélgetés során az in-
tézkedõ rendõrökre — általuk jól hallhatóan — súlyosan sértõ,

lealacsonyító jelzõt használt. A dokumentumban szerepel, hogy a
telefonbeszélgetést követõen, a váltásparancsnok kérdésére
(hogy ezeket a sértõ jelzõket rájuk értette-e) Lengyel Zoltán
igennel válaszolt, és tegezõ hangnemben megismételte a sértése-
ket.
Amikor a váltásparancsnok közölte Lengyel Zoltánnal, hogy azo-
nosítása miatt elõállítják, a politikus, az indítvány szerint, meg-
próbálta gépkocsijával elhagyni a helyszínt. Ezután alkalmaztak
az intézkedõ rendõrök testi kényszert, és eközben az egyik rendõr
nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett Lengyel Zoltán
ütésétõl. A dulakodást követõen a rendõrök kihúzták az autóból
Lengyel Zoltánt, és megbilincselve vitték az I. kerületi rendõrka-
pitányságra.
Lengyel Zoltán az ügyben feljelentést tett a Budapesti Nyomozó
Ügyészségen, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás vétsé-
ge és más bûncselekmények miatt. Az ügyészség elrendelte a nyo-
mozást, ám késõbb megszüntetõ határozatot hozott.

/H/

Rehabilitáció, vagy dózerolás?
Bódai Gábor képviselõ igaztalan félretájékoztatást tart mindig az
önkormányzati ülések napirendje elõtt. De a fegyvere legutóbb
visszafelé sült el. Mert ugyan, ki az, aki nagyon jól jár a kultúrház
eladásával és ledózerolásával? Erre akarnak karriert építeni? Ma
már a választáskor a színváltó emberek által becsapott választó-
polgár számára világossá vált, hogy egy folyamatosan csúsztató
ember hazugságait hazugsággal magyarázzák, súlyos milliókért,
az adófizetõk pénzébõl. Amit tagadtak, és több száz ember arcába
belehazudtak, annak most éppen az ellenkezõjét teszik, s mindezt
a lakosság felhatalmazása nélkül.
Szemfényvesztés, hogy a város vagyona 800 millióval nõ! A vak is
látja, hogy a mûvelõdési ház lerombolásával, a terület egy magán-
cégnek való átjátszásával 800 millióval csökken! Ennyire sötétnek
nem kell nézni a lakosságot, hogy beveszik a maszlagot! Azt hi-
szik, hogy a polgárok nem látnak át a szitán?
Lássuk a „táncos lábú” képviselõk igaz arcát! Az Önök belsõ tár-
gyalásai nem kerültek nyilvánosságra, végighazudták az utolsó
2-3 hónapot, hazudtak reggel, délben, este, és eközben nem csi-

náltak semmit. A lárifárit egyetlen cél vezette: bármilyen áron is a
kultúrházat ledózerolni. Hogy nem süllyed el alattuk a hazugság-
gyár! Micsoda döbbenetes arcátlanság: minden véleményt lesö-
pörni az asztalról, aztán utólag egy tájékoztatásnak csúfolt nép-
hülyítéssel demokráciát hazudni! Három hónapig eszükbe nem
jutott, hogy a lakosságnak egyetlen árva mukkot is mondjanak a ki
tudja, milyen célt szolgáló, titkos terveikrõl. A fût-fát ígérõk, mint
a mókus fenn a fán, úgy lapítottak, hallgatással védve a mundér
rég eljátszott becsületét, s oly vehemensen takartak föl a függet-
lennek látszani akaró, elõttük, de csak elõttük nagy tekintélyûnek
mutatkozó, színváltó polgármesterük mögé, mint a katonák. El is
énekelhetnék, hogy aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére.
A 2008. február 8-ai testületi ülésen megkérdezésünk nélkül, tör-
vényt sértve döntöttek. Ne hagyjuk, hogy orrunknál fogva vezes-
senek bennünket! Éljünk állampolgári jogunkkal, és követeljük ki
a határozatuk visszavonását, az emberek véleményének figyelem-
be vételét!

Sárközi Imre

Rombolást, vagy felújítást?
A képviselõ-testület hat tagja, név szerint: dr. Szabadkai Tamás,
dr. Berzeviczy Gábor, Etelvári Zoltán, Fülöp Sándor, Õri Gyula
és Schmidt Lóránd rendkívüli testületi ülés összehívását kezde-
ményezte a városközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázat
ügyében Juhász János polgármesternél.

Ezzel kapcsolatban sajtótájékoztatót hívtak össze, stílszerûen a
József Attila Mûvelõdési Központ fõbejárata elé, amit a képvise-
lõ-testület korábbi határozata szerint lerombolásra ítéltek.

Kezdeményezésüket azzal indokolták, hogy 2008. február 8-a óta
nem foglalkozott a testület a pályázat ügyével, a képviselõk nem
kaptak érdemi tájékoztatást arról, hogy a pályázatíró hol tart a pá-
lyázat összeállításában, és a pályázat tartalma hogyan alakul.

Kezdeményezésük másik indoka, hogy a városközpont-rehabili-
táció nagy érdeklõdést váltott ki a lakosság körében. A civil szer-
vezetek és a polgárok jelentõs része aktivizálódott. A „Sárbogárd
lakóinak és civil szervezeteinek mûhelye” elnevezésû fórum teret
és lehetõséget adott a vélemények összegyûjtésére. A mûvelõdési

központ lerombolásával kapcsolatban sikeres tiltakozó aláírás-
gyûjtést kezdeményeztek.
Az eddig összegyûjtött véleményeket és javaslatokat a civil szer-
vezetek aláírásukkal megerõsítve letették a polgármester és a pá-
lyázatírók asztalára. Mindeddig e kérdésben a civil szervezetek-
kel senki nem vette fel a kapcsolatot, s választ se kaptak levelükre.
Mindezek alapján indokoltnak tartják, hogy a javaslatokat, elkép-
zeléseket a képviselõ-testület formálisan, testületi ülés keretében
is megvitassa, és a lakossági kezdeményezéseket beépítse a pályá-
zatba.
Örömmel vették tudomásul, hogy a polgármester április 7-én 15
órára a hat képviselõ kezdeményezésére a rendkívüli testületi
ülést összehívta. Õszintén remélik, hogy ezen az ülésen valóban
alkotó jellegû, konstruktív véleménycsere lesz a képviselõk, a pá-
lyázatíró cég képviselõje, a polgárok és a civilek között.
Aki csak tud, jöjjön el!

Hargitai Lajos
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Tapasztalatok és remények
a rendelõintézettel kapcsolatban

Aki betegségben szenved, mindig kiszol-
gáltatottabb, mint ép, egészséges ember-
társai. Még inkább igaz ez a mai egészség-
ügyi helyzetben, ahol már nemcsak a bete-
gek, de az egészségügyi dolgozók is a körül-
mények foglyai. A pillanatnyi egészségügyi
szolgáltatás minõsége attól függ, hogy az
ellátást végzõk, valamint maguk a betegek
meg tudják-e õrizni a türelmüket, ember-
ségüket, segítõ szándékukat, együttmûkö-
dési készségüket.
Helyi szinten a sárbogárdi rendelõintézet
sajnos egyre kevésbé tudja biztosítani az
embereket megilletõ, megfelelõ szakorvo-
si ellátást, valamint a kulturált környeze-
tet. Például a rendelõintézet heti egyszeri
reumatológiai szakrendelését nagyon sok
beteg keresi fel. Ennek következtében már
kora reggel sokan várakoznak erre a ren-
delésre, és nagy a türelmetlenség, hisz
többségük olyan idõs ember, aki csontrit-
kulás, ízületi problémák okozta fájdalom
miatt sokáig sem ülni, sem állni nem tud. A
betegek érthetõ türelmetlensége a dolgo-
zók munkáját is nehezíti, ahogy néha a szá-
mítógép leállása is. Az orvos sok idõt nem
fordíthat a betegekre, mert csak gyorsan

átnyújtott receptekre és beutalókra futja a
rendelés idejébõl.
A sárbogárdi rendelõintézetbe járó bete-
gek és hozzátartozóik helyzetét nehezíti az
a tény, hogy a rendelõintézetnél, de még a
közvetlen közelében sem lehet parkolni. A
rendelõintézetnél elhelyezett BEHAJTA-
NI TILOS! tábla kiegészítõ jelzése a men-
tõn és a dolgozókon kívül csak a rokkant-
igazolvánnyal rendelkezõ jármûvezetõket
engedi be a rendelõintézet udvarára. Így,
aki idõszakosan, vagy idõskora által lesz
mozgásában korlátozott, a jelen helyzet-
ben nem mehet be autóval a rendelõinté-
zethez. A hozzátartozók, bármilyen sza-
bálytisztelõ állampolgárok is, a mozgásá-
ban korlátozott beteg érdekében kénysze-
rûségbõl mégis behajtanak gépkocsival a
rendelõintézet udvarára. Ezzel azonban
azt kockáztatják, hogy a rendõrség, mely-
nek feladata a szabályok betartatása, jogo-
san felelõsségre vonhatja õket.
Elgondolkodtató az a helyzet, hogy a BE-
HAJTANI TILOS! tábla szabálya az ügye-
leti idõre is vonatkozik, amikor sokszor
sürgõs orvosi segítségre van szükség, és né-
ha perceken múlhat egy ember élete. Ért-
hetõ a rendelõintézet elvárása, hogy a

mentõnek és a dolgozók jármûveinek meg-
felelõ hely álljon rendelkezésre a szûk ud-
varon. Ugyanakkor a nem rokkant, de
mozgásukban korlátozott, segítségre szo-
ruló betegeket és hozzátartozóikat hátrá-
nyos helyzetbe hozza az a tény, hogy nem
biztosított számukra a rendelõintézetnél
történõ parkolás.
A Fejér Megyei Közgyûlés és a Szent
György Kórház intézményfejlesztésre be-
nyújtandó pályázata talán reményt adhat
arra, hogy közös összefogással, együtt gon-
dolkodással a rendelõintézettel kapcsola-
tos problémák megoldódjanak. Bízzunk
abban, hogy a Sárbogárdon és a Sárbogárd
kistérségében élõ emberek érdekében
azok a hivatalok, szervezetek és szakembe-
rek, akik érintettek a sárbogárdi rendelõ-
intézet fenntartásában és munkájában,
mindent megtesznek azért, hogy újra biz-
tosítottak legyenek az érdemi mûködés fel-
tételei. Mindent megtesznek azért, hogy a
betegek az õket megilletõ egészségügyi
ellátásban részesüljenek, és az ott dolgo-
zók is megfelelõ körülmények között vé-
gezhessék munkájukat!

Horváth Katalin sárbogárdi lakos

Tájékoztatás
A sárbogárdi

PIAC TÉRI DROGÉRIA
a híresztelésekkel

ellentétben
NEM SZÛNT MEG.

Az elmúlt hetekben több vásár-
lónktól is olyan visszajelzést kap-
tunk, hogy már nem vagyunk nyit-
va. A Penny melletti Reformház
szûnt meg 2007 õszén.

A Piac téri Drogéria változatlan
árukészlettel várja továbbra is
kedves vásárlóit!

Györök Árpád

XXVII. ORSZÁGOS TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ ÉS KIRAKODÓVÁSÁR
2008. április 11., Hagyományok Háza (Budai Vigadó)

2008. április 12-13., Papp László Budapest Sportaréna

Kérdezték — Miért nincs
minden ablak nyitva a postán?

E kérdéssel fordult szerkesztõségünkhöz néhány lakó. Panaszolták, hogy emiatt nem
egyszer sorok állnak a postán, és nem kis türelem és idõ, míg föl tudják adni a csekket,
vagy levelet.
A postánál érdeklõdve megtudtam, hogy van egy adott létszámkeret, amin belül dolgoz-
niuk kell, ezen sajnos nem tudnak változtatni. Nem azért van annyi ablak, hogy mindig
mindegyik nyitva legyen. A törvény által meghatározott várakozási idõ 15 perc. Pozitív
változás remélhetõ azonban egy április 1-jétõl érvényes szabályozásnak köszönhetõen,
mely szerint az értesített küldemények, ajánlott levelek, postafiókos küldemények
átvételét külön ablaknál bonyolítják.

Hargitai Kiss Virág

Megjelent Hargitai nagymama szakácskönyve
Ételed az életed címmel.

Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban és az újságot árusító boltokban,

2.500 Ft-os áron.
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Egy hadifogság naplója
Tanka János könyve, „Hadifogságom Szé-
kesfehérvártól Obojanig” címmel a Bo-
gárd és Vidéke Lapkiadó gondozásában
jelent meg születése 100. évfordulójára.
Ezt megelõzõen „100 év 100 vers” címmel
március 25-e és 29-e között felolvasóeste-
ket rendeztek Tanka János tanár-költõ,
Aba község díszpolgára tiszteletére. A fel-
olvasóesteken közremûködtek az abai is-
kolások, az Abai Természetjáró Egyesület,
az Abai Pávakör és Citerazenekar tagjai,
az Abai Hölgyklub és a Nyugdíjasklub. Az
esteket Tanka János kedves dalainak:
bordaloknak, katonadaloknak az éneklé-
sével színesítették.
Csütörtökön Tanka János tárgyi emlékei-
bõl: fényképekbõl, írásaiból rendeztek ki-

állítást, és a költészet napja alkalmából is-
kolai vetélkedõt. Pénteken Tanka János
abai és sárkeresztúri tanítványai találkoz-
tak. A találkozón az abai és a sárkeresztúri
iskolások adtak irodalmi mûsort a költõ-
tanár verseibõl.
A hét csúcspontja a szombati könyvbemu-
tató volt. Elõtte megemlékezést tartottak
az abai temetõben Tanka János sírjánál, s a
sírra tisztelõi és az abai önkormányzat ko-
szorúkat helyeztek el, majd a kultúrházban
a jeles pedagógus életét bemutató filmve-
títéssel kezdõdött a könyvbemutató.
A neves történész-kutató, dr. Bognár Za-
lán, a Károli Gáspár Református Egyetem
adjunktusa, a szovjet hadifogság témájá-
nak avatott kutatója ismertette a kötetet.
Õ írt elõszót a könyvhöz, amelyben méltat-
ja annak szakmai hitelességét, színvonalát.
K. Németh András régész, a könyv utósza-
vának írója és a kötet sajtó alá rendezõje,
Tanka János unokája mondott köszönetet
a család nevében mindenkinek, akik segí-
tettek a kötet megjelenésében.
A hadifogolynapló a rendszerváltásig Tan-
ka János fiókjában volt elzárva. A rend-
szerváltás után azonban két alkalommal is
szerepelt a napló pályázatokon. Történel-
mi és irodalmi szempontból is jelentõsnek
ítélték, az egyik pályázaton elsõ díjat nyert.
Méltó volt tehát arra, hogy nyomtatott
könyv formájában is közreadja Aba Nagy-
község Önkormányzata.
Kossa Lajos, Aba polgármestere köszön-
tõjében szólt Tanka János szellemi-lelki
hatásáról az õ és nagyon sok abai, sár-
keresztúri életében. Ez a hatás ma és a jö-
võben is jelentõséggel bír e közösség életé-
ben, s szellemi hagyományként meghatá-
rozó a ma itt élõk és az utódok életében is.
Az emelkedett hangulatú, a közösség szá-
mára mély lelki üzeneteket hordozó
könyvbemutató a Székely himnusz együt-
tes eléneklésével zárult.

Hargitai Lajos

Íme, egy vers a kötetbõl:

[ROBOTRA MENTEM…]

Robotra mentem októberi reggel,
az orosz ég tele volt fellegekkel.
Csak ballagott a két ökröm az úton,
ó, be nehéz volt bánatomat húznom.

A tallószélen megeredt a felleg,
az asztagok közt kerestem enyhelyet.
A kéveillat oly ismerõs, drága,
hogy rágondoltam elhagyott hazámra.

Egy dús kalász ráhullott tenyeremre,
úgy fogtam át, mintha zsoltárkönyv lenne,
s imádság tört fel hangosan belõlem,
zengett, sírt, áradt az õszi esõben.

Tudom, többet is szenvedhettem volna,
de gondolj rám, Uram, a bús fogolyra,
kinek az otthon volt csak mindig élte,
munkája, lélekzete, sója, étke.

Imádkoztam értük is, kik szeretnek,
s hogy hangosan mondtam ki a nevednek
áldott zenéjét, én hûséges párom,
elködösült a táj a szempillámon,

s talán elõször itten felzokogtam.
Jaj, éreztem, veled mily boldog voltam,
most fájt nagyon rabságom, árvaságom,
légy áldott lelkem fele, édes párom.

S te Istenem, énnekem megbocsássad,
hogy nem fejezhettem be az imámat,
könny lett az ámen, ugye te megérted,
indult robotra a te cseléded.

1945. okt. 12.

Száz éve született
Tanka János
tanár-költõ

2008. március 27-én lesz száz esztende-
je, hogy Debrecenben meglátta a napvi-
lágot az abaiak „Tanár bácsija”, Tanka
János.
A nagyanyjánál, Derecskén töltött gyer-
mekkor és a debreceni református kol-
légium levegõje életre szóló útravalóval
látta el. 1929-ben került Abára tanító-
nak, 1968-ban innen is ment nyugdíjba.
Iskolai munkája mellett leventeoktató,
cserkészvezetõ és nemzetõrparancsnok
is volt, szenvedélyesen járta a természe-
tet diákjaival is, présházában néprajzi
gyûjteményt hozott létre.
A második világháborúban a szovjet
fogsággal együtt hét és fél évig volt kato-
na. 1948 és 1956 között Sárkeresztúron
tanított, közben magyar-történelem
szakos diplomát is szerzett. 1956-ban az
Abai Nemzeti Bizottság tagja lett, ezért
állásából elbocsátották. 1992. augusz-
tus 7-én hunyt el Abán.
A II. világháború elõtt négy versesköte-
te jelent meg, eszmeisége a népi írókhoz
kötötte. A háború után fõleg a megyei
lapokba írt. 1956-tól harminc éven át
Aba tiszteletdíjas községi könyvtárosa
volt. A rendszerváltás után az Aba Ala-
pítvány három kötetét is megjelentette:
válogatott költeményeit, „A kálozi
hõsök” címû prózai mûvét és 1956-os
verseit.
A népe sorsával összeforró, nemzedé-
keket Isten-, haza- és természetszere-
tetre nevelõ néptanító emlékét Aba
méltón õrzi: 1992-ben díszpolgárnak
választották, 1995-ben pedig a nagyköz-
ségi könyvtár Tanka János nevét vette
fel.

-meth a-
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Családi napközi Abán
Nyüzsgõ játszóház kellõs közepébe toppantam az abai Hét Törpe
Családi Napköziben az elmúlt hetek egyik napján. Farkas Adri-
enn, a napközi egyik vezetõje fogadott. Gáspárné Török Mónika,
a másik gondozónõ éppen a gyerekekkel tett-vett. De ezen a na-
pon több szülõ is részt vett a közös játékban.
A két fiatalasszony tavaly indította el a családi napközit, a Sárvíz
kistérség közremûködésével. A térségben — a seregélyesi és táci
mellett — ez a harmadik napközi, mely a 3 év alatti gyermekek el-
látását hivatott biztosítani.
A családi napközi nem új keletû ugyan, de ezt a nagyszerû ellátási
formát — mely kiegészíti az oktatási—nevelési intézmények tevé-
kenységét, kitölti azok ûrjeit — gyakorlatba nem túl sok helyen ül-
tették még. (A közelünkben Cecén mûködik még családi napközi,
autista gyermekek számára.)
Habár a családias környezeten van a hangsúly, a napközitõl
ugyanazokat a feltételeket követelik meg a hivatalos szervek,
mint egy intézménytõl, vállalkozástól. (Szerencsére a Sárvíz kis-
térség nagyon sok segítséget nyújt a három napközinek a hivata-
los ügyek intézésében.)
Tácon — az eredeti elképzelés szerint — egy családi házban mû-
ködik a napközi, Seregélyesen viszont egy óvodában kapott he-
lyet, míg Abán egy családi ház egyik szárnyában. A napköziben 20
hetes kortól akár 14 éves korig is lehetnek gyerekek. Tehát lehe-
tõség van arra, hogy óvoda, iskola után, amíg haza nem érnek a
szülõk, ily módon vigyázzanak a gyerekekre. A Sárvíz kistérség
három napközijében fõleg 1—4 éves korig várják a gyerekeket, el-
sõsorban a kistérségbõl, de az igényeknek megfelelõen nyitottak
másra is. Minden napra valami újat szerveznek: mondókázást,
tornát, éneklést, mesélést, fejlesztõ játékokat, vagy az ünnepekre
készülnek.
A napköziben egy idõben maximum 7 gyerek tartózkodhat, 2 gon-
dozónõvel (akiknek egy speciális „csana-tanfolyamot” kell elvé-
gezni). A kis létszám és a rugalmas nyitva tartás nagy elõnyei en-
nek az ellátási formának. Több figyelem jut a gyermekekre, ottho-

nosabb a környezet, ha a szülõknek hajnalban kell menniük dol-
gozni, akkor egészen korán is elvihetik a napközibe a gyereküket,
ha késõn érnek haza, addig is biztonságban tudhatják csemetéi-
ket, sõt, a gondozónõk akár még az óvodába is elmennek a gyere-
kekért, ha kell.
Az abai családi napköziben egy hónapra a felügyeleti és napi
négyszeri étkezés díja összesen körülbelül 17.000 Ft. Emellett
idõszakos gyermekfelügyeletet is vállalnak, és havonta egy játszó-
házat szerveznek.
Akit érdekel ez a szolgáltatás, az a következõ telefonszámokon
érdeklõdhet: Remseiné Bozsák Barbara 06 (30) 407 1696, 06 (22)
593 058; Farkas Adrienn 06(30)396 9002.

Hargitai Kiss Virág

5 éves a Violinkulcs
Ötödik életévét töltötte be az abai Violin-
kulcs énekkar. Molnárné Bereczk Hedvig
karnagy részben az énekkar vezetõjeként
végzett munkájáért kitüntetésben is része-

sült nemrég, „Az abai Kultúr napja” címû
rendezvényen.
A jubileum alkalmából szép hangverseny-
nek lehettek részesei azok, akik együtt ün-

nepeltek a kórussal szombaton délután. A
Sárvíz fúvószenekar nyitotta meg az ese-
ményt Kanczler István vezénylésével. Ze-
nés vetítés révén megelevenedtek elõttünk
az énekkar eddigi pályafutásának állomá-
sai. Majd dalolva színpadra vonult a „nagy
csapat”, és kedvenc mûveibõl adott elõ vá-
logatást. Még különlegesebbé tette a kon-
certet a hangszeres fellépõk sora: Mora-
vecz Attila és testvére, Dõr Gabriella klari-
nét—zongora kettõse, Molnár Hedvig és
Varnyu Lilla zongora-, Molnárné Bereczk
Hedvig és Gortva Dániel hegedûjátéka.

Kossa Lajos polgármester, köszöntõjét kö-
vetõen, egy születésnapi tortával lepte
meg az ünnepelteket. A zenés est utolsó
akkordjaként az Aba Sámuel Általános Is-
kola énekkara és a Violinkulcs együtt éne-
kelte Babits Mihály verssorait:

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”

Hargitai Kiss Virág
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Varázslatos
Irán

1. rész
Életem legérdekesebb, legpompásabb útját szeretném papírra
vetni, amit 2002 májusában tettem meg. Tizenöt évi vágyálmom
teljesült ezzel: eljött a pillanat, hogy belekóstolhassak Iránba!
Mielõtt elindultam, három hónapig foglalkoztam intenzíven a
perzsa nyelvvel, mert az évek során szinte mindent elfelejtettem.
Megérte.

Az Iran Air gépén szerencsémre csak stewardok mûködtek, így
mindkét menüt megkaptam: a kontinentálist és az iránit is; né-
ha-néha az asztalkámon titokban odahelyezett édességekre lel-
tem, tízpercenként kaptam innivalót és kíváncsi kérdéseket
gyomrom befogadóképességérõl. Mindent befogadtam.
A sofõrrel, aki a reptérrõl a szállodába vitt, jól összebarátkoztunk.
Õ kijavította a perzsa nyelvi próbálkozásaimat, én meg az övéit
angolból. A szállodában stratégiát beszéltünk meg az útvonalam-
mal kapcsolatban, és hasznos tanácsokkal látott el pénzváltást,
árakat, szokásokat illetõen. Másnap elvitt néhány múzeumba,
amiket az õ közbenjárásával ingyen látogathattam meg. A jegy-
szedõnek ugyanis elmesélte, hogy lemaradtam a nem létezõ cso-
portomtól, és megkérdezte, bemehetünk-e megnézni, hogy ott
vannak-e még. Bemehettünk.
A már évek óta Los Angelesben élõ iráni barátnõm onnan messzi-
rõl bevetette összes iráni ismerõsét, így aztán már az érkezésem
utáni napon találkozhattam egy lánnyal, akivel megnéztük a sah
palotáját, fagyiztunk és járkáltunk erre-arra a városban. Fogal-
mam nem volt, merre, mert Teherán az egyetlen város, ahol kép-
telen vagyok tájékozódni.
Harmadnap felszálltam a Bander Abbas-i belsõ járatra. Napot
akartam látni, beszívni a sugarait, érezni, ahogy égeti a csontjai-
mat, hunyorogni vágytam az éles fényétõl, izzadni, hogy mindene-
men végigcsorogjon.
Mellém egy hölgy került, aki rövid körbenézés után izgatottan kö-
zölte velem, hogy a gépen utazik egy híres iráni színész is. Kiszál-
lásnál meg is mutatta, én pedig gondolkodás nélkül kaptam az al-
kalmon, és felhúzott fényképezõgéppel szaladtam az adott sze-
mély felé. Az õrök meg utánam. Az õröket megelõzve értem oda a
színészhez, bemutatkoztam, és angolul kértem, hadd fényképez-
zem le. Fitymálva váltott át franciára, gondolva, talán így levakar-
hat. Ehhez azonban elõbb kellett volna fölkelnie; akár hat másik
nyelven is feladhatta volna a leckét. Meglepõdött, amikor viszon-
zásul franciául szólítottam meg, és kedvesen feláldozta magát.
Ekkor értek el az õrök, akik hadar-perzsául beszéltek hozzám, hi-
vatalos arccal, így aztán egy szót sem értettem az egészbõl. Hátul-
ról jött angolul a segítség: reptéren tilos a fényképezés... Színé-

szem beinvitált a váróterembe és pózolt. Mindketten elégedetten
távoztunk.
Késõbb, amikor Mashadban ültem a tévé elõtt, Sepideh barát-
nõm családja körében, hirtelen ez a színész jelent meg a képer-
nyõn. Roppant büszkén meséltem el nekik a kalandomat vele.
A reptéri események után felvillanyozva, megláttam nem messze
tõlem azt, amiért tulajdonképpen erre a vidékre jöttem: a nõk ar-
cán viselt pirosas maszkokat. Csak a nagy szemük villogott feke-
tén.
Ezzel-azzal megérkeztem délutánra egy Minab nevû faluba, ami a
heti piacáról híres. A Lonely Planet azt már nem írta, hogy a piac
délre bezár!
Szállodámban, alkudozás közben lengyel szóra lettem figyelmes.
Ugyan, gondoltam, vajon mit csencselhetnek éppen ezen a vidé-
ken a lengyelek?
Szobám elfoglalása után ismét a recepcióra mentem különbözõ
információkért. Egyszer csak csörög a telefon, a recepciós felve-
szi, és egy határozott mozdulattal a kezembe adja a kagylót,
mondván, hogy a hívás nekem szól. Rajtam kívül ugyan nem tudta
senki, hol vagyok. A kagylóban finom nõi hang szólt angolul, hogy
meghív a szobájukba csevegni. Teheránból jöttek, az ottani Kép-
zõmûvészeti Fõiskoláról. Hárman voltak: késõbbi barátnõm,
Neda, aki képzõmûvész—fotós, egy másik hölgy, aki tanított a fõ-
iskolán, és az õ 18 éves lánya. Mindhárman csodaszép arcúak, ér-
deklõdõek és kedvesek. Azért hívtak meg a szobájukba, mert rop-
pant kíváncsiak voltak arra, hogy mit keresek én azon az elhagyott
tájékon egyedül. Nagyon jót beszélgettünk, és meghívtak a követ-
kezõ napokra, hogy együtt járjuk be a kis falvakat kocsival, ugyan-
is éppen egy készülõ kiállításra gyûjtögettek népmûvészeti anya-
gokat. Beszálltam a taxiköltségekbe, így mindenki jól járt. A ter-
vezett 2 nap helyett 1 hétig maradtam azon a környéken.
Számos faluban, háznál jártunk, ahol a homályos belsõ szobákból
fantasztikusan megmunkált, helyi viseletnek számító, bõ bugyo-
gókat hoztak elõ és terítettek ki elõttünk. Mind kézzel hímzett a
lábszár környékén, aranyozott és színes fonalakból, sziporkázó él-
ményt nyújtva a bámulónak. Szemem, szám elállt a csodálkozás-
tól, mire képes az emberi kéz és fantázia! A nõk ezen a vidéken
színesebb ruhákat viselnek, talán feketét sehol nem láttam. Neda
barátnõm olyan ügyesen állította be a hölgyeket, hogy mesteri
fényképeket sikerült készítenem.
Folytatása következik.

Gulyás Ibolya
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Kisiskolás Közlekedési Kupa

Pénteken nagy izgalommal készültünk
a kerékpáros versenyre, amely elméle-

ti KRESZ- és kerékpáros ügyességi felada-
tokból állt.

Elõzõ este a csapatok tagjai ellenõrizték,
hogy mindenkinek rendben van-e a bicikli-
je. A mi osztályunkból két csapat indult a
versenyen, mindkét csapatnak kettõ fiú és
kettõ lány volt a tagja. Ebéd után kezdõ-
dött a verseny. Az egész osztály az udvaron
szurkolt nekünk. Az összes akadálypálya
közül az volt a legnehezebb, amelyiknél a
poharat át kellett tenni egyik székrõl a má-
sikra biciklizés közben.

Az ügyességi verseny után bementünk egy
terembe, ahol tesztet kellett írnunk. Az
eredményhirdetésen, amikor már minden
csapat nevét felsorolták, már sejtettük,
hogy a mi csapatunk gyõzött. Nagyon örül-
tünk, és remekül éreztük magunkat!

1. helyezett: Fekete vipera csapat 4. a; 2.
helyezett: Tigris csapat 3. b; 3. helyezett:
Fekete párduc csapat 1. a.

Köszönjük a sárbogárdi rendõröknek a
közremûködést és Demeterné Nelli néni-
nek az önzetlen munkát és a sok jutalmat.

Csöndes Judit, Lepsényi Vivien, Lakatos
Renátó, Vas Attila 4. a osztályos tanulók

Meghívó
Szeretettel várjuk

a Sárszentmiklósi Általános Iskola
szülõi munkaközösségének

alapítványi báljára

2008. április 12-én,
18 órára

az általános iskola aulájába.

Gyerekmûsor, vacsora, büfé,
tánc, tombola.

Belépõ ára vacsorával: 2.500 Ft.

A Mészöly Géza Általános Iskola
OVI—SULI-ba hívogató levele

Tisztelt Szülõk!
Örömmel értesítjük, hogy leendõ iskolás gyermekük számára

2008. április 16-án, 14 órától a „régi” épületünkben
OVI-SULI-t szerveznek a leendõ elsõs tanító nénik:

Horváthné Horváth Irén—
dr. Szabadkai Józsefné,

Tóth Zoltánné—Kiss Mónika,
Sándorné Pál Brigitta—Tóth Mária.

Ha velünk együtt Önök is azt szeretnék:
— hogy gyermekük már ismert környezet-
ben élje meg élete egyik legmeghatáro-
zóbb élményét, az iskolakezdést,
— hogy gyermekük minden különösebb
szorongás nélkül léphesse át az iskola
kapuját,
— hogy ne csak leendõ osztálytársaival, hanem majdani tanítóival is közelebbi kap-
csolatba kerülhessen,
— hogy gyermeke olyan pozitív benyomásokat szerezhessen az iskoláról, amely abban
segít, hogy majdan szívesen járjon ide,

jöjjenek el gyermekükkel az OVI-SULI foglalkozásaira!
A leendõ kis elsõs tanulók színes ceruzát is hozzanak magukkal!

Gyülekezés: „új” épületünk aulájában 13.45 órától.
Szeretettel várnak mindenkit a Mészöly Géza Általános Iskola pedagógusai
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete
2008. április 11-én (pénteken)

9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri

hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági
helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett in-
tézkedésekrõl.
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, a
zárszámadási rendelet elfogadása.
3. Jelentés a belsõ ellenõrzés 2007. évi tevé-
kenységérõl, az ellenõrzési megállapításokról.
4. ÖNHIKI — hátrányos helyzetben lévõ önkor-
mányzatok támogatásának igénylése.
5. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl
szóló 5/2008. (II. 15.) Ktr. számú rendelet módo-
sítása.
6. 2008. évi útfelújításokra javaslat.
7. Alapító okiratok módosítása: polgármesteri
hivatal; városi bölcsõde; Madarász József Váro-
si Könyvtár; önkormányzati tûzoltóság; Közpon-
ti Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat; Sárszentmiklósi ÁMK;
Egyesített Szociális Intézmény.
8. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat ter-
vezett programjának elfogadása.
9. Beszámoló a városi bölcsõde tevékenységé-
rõl, személyi és tárgyi feltételeirõl. A bölcsõde
nyári szünet miatti zárva tartása.
10. Sárbogárd Város Önkormányzatának hon-
lapja (kötelezõn túl) tartalmának meghatározá-
sa. (Figyelembe véve az elektronikus informá-
ciószabadságról szóló 2005. évi XC. törvény-
ben, valamint annak végrehajtására kiadott jog-
szabályokban foglaltakat.)
11. Beszámoló az intézményfenntartó társulá-
sok 2007. évi mûködésérõl.
12. Az önkormányzat közmûvelõdési feladatai-
ról szóló 1/2000. (II. 14.) Ktr. számú rendeleté-
nek módosítása.
13. Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatá-
ról szóló 8/2005. (III. 30.) Ktr. számú rendelet
módosítása.
14. Kedvezményes vételi szándék a sárbogárdi
4844 hrsz.-ú ingatlanra.
15. Menetrend szerinti helyi autóbusz-közleke-
dés díjáról szóló 3/2002. (II. 1.) Ktr. számú ren-
delet módosítása.
16. Ingatlangazdálkodási terv.
17. Közbeszerzés villamosenergia-beszerzésre.
18. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásá-
ról és az általános tartalék alakulásáról.
19. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
20. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
21. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Az „Év Rendõre” kitüntetés 2008. évi adomá-
nyozása.
2. Az „Év Tûzoltója” kitüntetés 2008. évi adomá-
nyozása.
3. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
4. Bejelentések

Juhász János polgármester

FELHÍVÁS SÁRBOGÁRD VÁROS ÓVODÁIBA
ÉS ISKOLÁIBA TÖRTÉNÕ BEÍRATÁSRA

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2008/
2009-es tanévre történõ általános iskolai és óvo-
dai beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor:

2008. április 22-23-24.
A pontos idõpontokról az intézmények adnak in-
formációt.
* Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kez-
detéig fogadja a gyermekeket. A fent jelzett idõ-
pontban a 2005. 12. 31-éig született gyermekek

írathatók be az óvodába. A gyermek abban az év-
ben, melyben betölti az 5. életévét, az óvodai ne-
velési év kezdõ napjától napi 4 órát köteles óvo-
dai nevelésben részt venni.

* Tanköteles, azaz 2002. május 31-éig született
gyermekét a szülõ köteles a lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy
a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.

Sárbogárd város jegyzõje

BEÍRATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt szülõket, hogy a leendõ
elsõ osztályos tanulók beíratására a Mészöly
Géza Általános Iskolában

2008. április 22-23-24-én,
8—16 óráig kerül sor.

Iskolavezetés

BEÍRATÁS
Értesítjük a kedves Szülõket, hogy a Zengõ Óvo-
dában 2008/2009-es nevelési évre történõ be-
íratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor:

2008. április 22-23-24.,
8—16 óráig.

Cím: Sárbogárd, Mikes köz 3.; Sárbogárd, Szent
István u. 49.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a
gyermek születési anyakönyvi kivonata, lak-
címkártya.
Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kez-
detéig fogadja a gyermekeket.

ÁMK EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
Sárbogárd, Köztársaság út 175., tel.: 06 (25) 508-930, mobil: 06 (70) 3792-012

MEGHÍVÓ

Intézményünk elõadást szervez szülõk számára
a TANULÁSI ZAVAROK témakörében.

A programra minden érdeklõdõ szülõt, nagyszülõt szeretettel várunk a
Sárbogárdi kistérség területérõl.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Idõpont: 2008. április 10. (csütörtök) 16.30 óra.

Program:
* Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat bemutatása.
* A tanulási zavarok kialakulásának lehetséges okai, tünetei óvodás-, kisiskoláskor-
ban (elõadó: Dudáné Driszkó Adrienn logopédus).
* A nevelési tanácsadó bemutatása.
* A tanulási zavarok megelõzésének, kezelésének módszerei, a terápia szakemberei
(elõadó: Dudáné Driszkó Adrienn logopédus).
* A tanulási zavarok kezelésére szolgáló számítógépes program bemutatása.
A rendezvény idejére gyermekfelügyeletet biztosítunk. Kérjük, az erre vonatkozó igényét a ren-
dezvény elõtti napig jelezze a következõ telefonszámon: 06 (25) 508-930.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete

2008. április 7-én (hétfõn) 15 órakor

rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszter-
me, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Lakossági észrevételek megtárgyalása a
KDOP-3.1.1/B pályázathoz.
Elõadó: dr. Szabadkai Tamás, Etelvári Zoltán,
dr. Berzeviczy Gábor, Schmidt Lóránd, Õri Gyu-
la, Fülöp Sándor képviselõk.

Juhász János polgármester

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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Hatosztályos gimnáziumi képzés
Pusztaszabolcson

Pusztaszabolcs Sárbogárdtól csak 25
percre van vonattal. Itt a középiskolában
több mint tíz éve folyik a hatosztályos gim-
náziumi képzés.
A képzés jellemzõi:
* nagy óraszámban tanulják diákjaink az ide-
gen nyelvet,
* magas színvonalú informatikai oktatás,
* diákjaink elõrehozott érettségi vizsgát tesz-
nek,
* a tehetséggondozásban kiemelkedõ a ma-
gyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása,
* (az évek során az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Verseny döntõjébe jutott 6 tanuló
magyar nyelvbõl, 2 tanuló magyar irodalom-
ból); a Németh László Tanulmánypályázaton
diákjaink az utóbbi években az 1-2., illetve a
2-3. helyezést érték el; a dunántúli középisko-
lák számára rendezett Krúdy prózamondó
versenyt már 3. éve a mi gimnazistáink nye-
rik meg; a Móra Novellaelemzõ és Fogalma-
zásíró versenyen évek óta az országos döntõ
résztvevõi tanulóink.

* 11. évfolyamtól továbbtanulási elképzelé-
seknek megfelelõen (kétszintû érettségi tan-
tárgyat) fakultációt választhatnak a diákok:
magyart, történelmet, matematikát, fizikát,
kémiát, biológiát, földrajzot;

* az érettségi után azok a tanulók, akik nem
szeretnének részt venni felsõoktatási képzés-
ben, az iskola által szervezett OKJ-s szakkép-
zésben részt vehetnek (ez jelenleg: irodave-
zetõ, marketing-reklámügyintézõ, számítás-
technikai szoftverüzemeltetõ);

* a Violin Alapfokú Mûvészetoktatói Intéz-
mény kihelyezett tagozataként indítunk: fes-
tészet, drámajáték, zongora tanszakot.

Az oktatás mellett színes programok szerve-
zésével biztosítjuk a szabadidõ eltöltését. Is-
kolai diákszínpadunk sikerrel szerepel a me-
gyei, dunántúli fesztiválokon is! Mûvészeti
jellegû tanfolyamaink jövõre is indulnak, tár-
sastánc, versenytánc, zeneoktatás. Havonta
több alkalommal színházlátogatás van, hazai
és külföldi kirándulások (Róma, Velence, Pá-
rizs, Görögország, Erdély…)

Várjuk a sárbogárdi és Sárbogárd
környéki hatodikos tanulók

jelentkezését is
családias intézményünkbe!

Csányi Kálmán igazgató

Adó 1 %
A Black Time Sport és Kulturális Egye-
sület kéri Önöket, hogy adójuk 1 %-ával
járuljanak hozzá világbajnok tánccso-
portunk mûködéséhez.

Adószám: 18494950-1-07

Köszönjük felajánlásukat!

Kedves Támogatóink!
Szeretnénk megköszönni Önöknek,
hogy 2007-ben személyi jövedelemadó-
juk 1 %-át a Black Time Sport és Kultu-
rális Egyesületnek ajánlották fel. Ezt az
összeget, 160.701 Ft-ot a versenyek ne-
vezési díjára, útiköltségre és szállásdíjra
költöttük.

Adószám: 18494950-1-07
Kérjük, hogy 2008-ban is támogassanak
bennünket.

Köszönjük!

Adó 1 %
Kérjük, hogy adója 1 %-ával legyen se-
gítségünkre, támogassa egyesületün-
ket, a Sárréti Íjász Clubot!

Adószámunk: 18491074-1-07

Köszönettel és tisztelettel:
Gilicze László, a sárbogárdi

íjászsportolók képviseletében
(06/30/387-6842)

Ha nincs befizetett adója, ha nem tud 1
%-kal segíteni, de segíteni akar, megte-
heti; nyitottak vagyunk minden segít-
ségre! Számunkra a kis segítség is nagy
segítség!

Bankszámlaszámunk:
OTP-Ker.Bank 11736051-20010221

Köszönjük!

Adó 1 %
Köszönettel fogadjuk, ha támogatják
céljainkat a nekünk utalt adó 1 %-ával.

Adószámunk: 18484205-1-07

Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány

Családias környezet, biztos ismeret

Szabolcs Vezér Gimnázium,
Pusztaszabolcs

tájékoztató beszélgetést tart

hatodikosok és szüleik
számára

április 10-én (csütörtök), 17 órakor.
Várunk benneteket, ismerjenek meg!

PUSZTASZABOLCS,
Mátyás király u. 16-20.

Érdeklõdni: 25-521-400 vagy
intvez.pszab@int.fejer.hu

A Légió 2000
Security Kft.

BIZTONSÁGI
ÕRÖKET

keres azonnali kezdéssel.

Telefon:
06 (25) 508 980,
06 (20) 927 0985.

Sárbogárd, Ady E. út 29.

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági

bejelentések és
segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság

Március 22-én játszották a csapatok a 2007/2008. évi bajnok-
ság utolsó fordulóját, mely több esetben hivatott volt eldönte-
ni a helyezéseket, és a külön díjak odaítélésének sorrendjét.
Március 30-án 18 órakor került sor a kupák, érmek, okleve-
lek, különdíjak ünnepélyes átadására, melyet Németh Attila,
Szakács István, Hargitai Lajos adták át az elsõ három helye-
zett csapatoknak, valamint a legsportszerûbb csapatnak, a
legjobb kapusnak, hátvédnek, mezõnyjátékosnak, gólkirály-
nak. A szervezõk külön köszöntötték a két legkritikusabb játé-
kost. Sajnos többen a díjazottak közül nem méltatták arra a
szervezõket, a szponzorokat, hogy személyesen vegyék át a
méltán megérdemelt díjakat. A helyükben én szégyellem ma-
gam. A sárbogárdi gyõztes csapat eredménye egy kicsit oldot-
ta a hangulatot. Tóth Zoltán egymás után szólította a csapa-
tokat helyezésük szerint. Íme a legjobbak:

Fair Bútor-csoport
I. helyezett: Sárbogarak, II. helyezett: Reál Margit, III. helyezett:
Haladás

A legjobb kapus
I. helyezett: Géczi András, Haladás, II. helyezett: Verbóczki Nor-
bert, Reál Margit, III. helyezett: Futó Tamás, Sárbogarak

A legjobb védõ
I. helyezett: ifj. Bodoki György, Toledo 2005, II. helyezett: Gaz-
dag László, Sárbogarak, III. helyezett: Szántó Kornél, Haladás

A legjobb mezõnyjátékos
I. helyezett: Zobák Pál, BB–Truck SE, II. helyezett: Kónya Vil-
mos, Sárbogarak, III. helyezett: Kuti Kálmán, Bad Boys

Gólkirály
I. helyezett: Horváth János, Vidám Fiúk, II. helyezett: Kuti Kál-
mán, Bad Boys, III. helyezett: ifj. Bodoki György, Toledo 2005

Bogárd és Vidéke-csoport
I. helyezett: Extrém, II. helyezett: Memphis Plusz, III. helyezett:
Magnum V. Bt.

A legjobb kapus
I. helyezett: Pálinkás István, Krencz Nagyker, II. helyezett: Boros
Zoltán, Memphis Plusz, III. helyezett: Györök Árpád, Magnum

A legjobb védõ
I. helyezett: Pálinkás Ferenc, Extrém, II. helyezett: Vörös László,
Sárkeresztúr KIKE, III. helyezett: Roszkopf László, Memphis
Plusz

A legjobb mezõnyjátékos
I. helyezett: Vámosi Dávid, Extrém, II. helyezett: Killer Gábor,
OMV, III: helyezett: Emperger János, Memphis Plusz

Gólkirály
I. helyezett: Vámosi Dávid, Extrém, II. helyezett: Bor József,
Magnum, III. helyezett: Emperger János, Memphis Plusz
A legsportszerûbb csapat: Krencz Nagyker
A legkritikusabb játékosok: Kovács István, Simon Tamás —
BB-Truck SE.

G. F.



Bogárd és Vidéke 2008. április 3. SPORT 11

Kisapostag–Cece 0-0
Kisapostag, 150 nézõ, vezette: Béd Imre

Kisapostag: Juhász, Fülöp, Bakos, Pék, Berkes,
Nagy A., Bozó, Szili, Rácz, Mezei, Nagy G. (Ta-
kács). Cece: Joháczi, Hegedûs Gy., Pintér, Ki-
rály, Csuti (Kacz), Tóth, Klazer, Tángli (Hegedûs
J.), Juhász, Barta (Szikszai), Németh.

Az elsõ hazai támadást a 3. percben jegyezhet-
tük, ekkor Szili beadását Bozó kapu fölé fejeli.
Válaszként az 5. percben a vendégek gólt szerez-
tek, azonban a játékvezetõ a partjelzõ intésére
lest jelzett. 11. perc: hazai szabadrúgás, Bozó lö-
vését Joháczi kiüti, Nagy A. közelrõl a kapu fölé
lövi a labdát. 20. perc: Juhász 20 m-es lövését
védi a hazai kapus. 28. perc: Mezei szabadrúgá-
sát a vendégkapus hárítja. 35. perc: Németh lö-
vése foglalkoztatja a hazai hálóõrt. A 39. perc-
ben Nagy A. 16 m-es szabadrúgása száll kapu
fölé. 42. perc: újra Nagy A. kerül kecsegtetõ
helyzetbe, közeli lövését védi a kapus. A 49.
percben Németh szögletét Juhász fejeli kapu
mellé. 55. perc: Bozó lesgyanús helyzetben kap-
ja az indítást, és a kifutó kapus mellett a hálóba

lõ, 1-0. A gól után a vendégek, mindent egy lapra
feltéve, sorra vezetik a támadásokat, de az
egyenlítés nem sikerül. A 61. percben Tóth be-
adását Klazer fejeli kapura, a kapu védi a fejest.
66. perc, Hegedûs J. 20 m-es szabadrúgása
száll kapu mellé. 69. perc: Németh szögletét Ju-
hász kapu fölé fejeli. 75. perc: Juhász beadását
Klazer lövi kapu mellé. 82. perc: Németh szabad-
rúgását Juhász lövi kapu fölé. A hátralévõ idõt a
hazaiak sikeresen kivédekezték, ezzel otthon
tartva a három bajnoki pontot.

Ifjúsági mérkõzés:
Kisapostag–Cece 3-1 (1-1)

Az elsõ félidõben még egyenlõ erõk küzdelme
volt. A második játékrészben a gyõzelmet job-
ban akaró hazaiak megérdemelten szerezték
meg a gyõzelemért járó pontokat.

Április 6-án, vasárnap, ifjúsági és felnõtt csapa-
tunk 14.30 és 16.30 órakor Sárbogárd csapatát
fogadja bajnoki mérkõzésen. Hajrá Cece!

Pozsár László

B. csernye–Sárszentmiklós 1:1 (1:0)
Bakonycsernye, 200 nézõ, vezette: Fehér.
Bakonycsernye: Lukács, Simek A., Schneider,
Guitprecht, Zách, Galló, Simek Cs. (Sztrida), Var-
ga, Osgyán (Lénárd), Hanzli, Kadlecsik. Edzõ:
Horváth Zoltán. Sárszentmiklós: Papp Z., Papp
A., Csanaki, Szabó I., Palotás (Emperger), Szar-
ka, Vámosi, Bakos (Káli), Král (Szabó Z.),
Markovics, Salga. Edzõ: Horváth Csaba.
Nagy reményekkel utazott csapatunk Bakony-
csernyére, bár azzal mindenki tisztában volt,
hogy a kicsi és kifejezetten rossz talajú pálya
nem nekünk kedvez. Elõzetesen még a döntetlen
is elfogadható eredménynek tûnt számomra, mi-
vel a hazai csapat rendelkezik a legtöbb ilyen
eredménnyel, és ezeket javarészt otthon érték
el.
Kezdeti tapogatózás után a 30. perctõl kezdtek
magukra találni a csapatok, mely igazán ránk
volt jellemzõ, és egy vitatható, de egyben meg is
ítélhetõ büntetõhöz jutott a hazai csapat a 33.
percben, melyet Kadlecsik értékesített, 1-0.
A bekapott gól, ha lehet, még jobban felrázta
csapatunkat, támadást támadás után vezet-
tünk, de a befejezés nem akart sikerülni.
Félidõben egyöntetû volt a vélemény a vendég-
szurkolók között: ha a második játékrész elején
sikerülne szereznünk egy gólt, akkor elhozzuk a
három pontot.
A 65. percben a játékvezetõ 11-est ítélt csapa-
tunknak, de Szarka túlságosan szélre akarta he-
lyezni, így kapufát lõtt. Kimaradt lehetõség. A
67. percben Szarka javított, mert bedobásunk
után a hálóba lõtt, 1-1. Csapatunk továbbra is tá-
madásban maradt, de még az ötös vonaláról is
tudtunk hibázni, így nem tudtunk további gólt el-
érni, maradt az eredmény.
Összegezve a látottakat megállapítható, hogy az
eredmény a hazai csapatra nézve hízelgõ, mert
ezen a mérkõzésen szinte csak nekünk volt gól-
szerzési lehetõségünk, de a végén pontatlanok
voltunk. Csapatunk jó felfogásban játszott, me-
lyet tartósítani kell, és meggyõzõdésem, hogy
akkor nem marad el az eredmény.

Figyelembe véve a további sorsolást, mely sze-
rint az elõttünk lévõket Bicske kivételével fogad-
juk, akár még a dobogóra is odaérhetünk. Per-
sze, ehhez hazai környezetben hozni kell a rang-
adókat, melyek közül talán a legnagyobb hétvé-
gén következik, amikor az elsõ helyezett Velen-
cét fogadjuk a 16.30 órakor kezdõdõ mérkõzé-
sen.
Velence ellen mindig jó és kifejezetten hajtós,
néhol szemre tetszetõs játékot produkáltunk,
mely remélhetõleg így lesz most is. Ha emléke-
im nem csalnak, a Velence elleni elmúlt két hazai
mérkõzést tartottam a bajnokságok legjobb
meccseinek. Nehéz sorozat elõtt állunk, de mint
említettem: ha ezt a felfogást tartósítani tudjuk,
nem lehet baj.

Ifjúsági mérkõzés:
Bakonycsernye–Sárszentmiklós 3:1

Fiatalabbik csapatunk az elmúlt hetek eredmé-
nyei után már elhitte, hogy legyõzhetetlen,
melyre rácáfolt ez a mérkõzés. Remélhetõleg jó-
kor jött ez a vereség (ha egy vereség jókor jö-
het), és összeszedik magukat a fiúk, mert csapa-
tunkban sokkal több van, mint amit mutattunk.

Szabó Béla

A Femol-csoport eredményei:
Kisapostag SE–Cece 1-0 (0-0)

Gólszerzõ: Bozó. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.
Füle SE–Zichyújfalu 3-6 (2-3)

Gólszerzõ: Szücs, Horváth (2), illetve Újfalusi (3),
Káplár (3). Ifjúsági mérkõzés: 5-2.

Pálhalma–Mezõszilas 5-1 (4-0)
Gólszerzõ: Tóth (2), Bencsik, Salamon, Idei, illetve
Nagy Z. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

Tác-Csõsz–Mezõfalva 1-3 (1-0)
Gólszerzõ: Babai, illetve Rajna (2), Barta. Kiállítva:
Börödni (Tác-Csõsz). Ifjúsági mérkõzés: 1-1.

Sárbogárd–Enying 1-0 (1-0)
Gólszerzõ: Kõvágó. Ifjúsági mérkõzés: 2-0.

Lajoskomárom–Káloz SE 2-0 (1-0)
Gólszerzõ: Molnár, Csulik. Kiállítva: Nárai, illetve
Hári. Ifjúsági mérkõzés: 0-7.

Seregélyes SE–LMSK 2-3 (1-1)
Gólszerzõ: Benczik, Tömör Cs., illetve Sütõ, Nyikos,
Teichel. Kiállítva: Benczik, illetve Tombor. Ifjúsági
mérkõzés: 7-0.

Adony–Baracs 2-0 (0-0)
Gólszerzõ: Král, Camin. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

A Déli-csoport állása
1. Nagyvenyim 15 12 2 1 67-19 38
2. Sárszentágota 15 12 1 2 41-19 37
3. Dég 16 11 3 2 40-13 36
4. Alap 16 10 3 3 48-17 33
5. Beloiannisz 16 9 3 4 38-32 30
6. Elõszállás 16 6 4 6 39-27 22
7. Besnyõ 15 6 4 5 28-29 22
8. Rácalmás 16 4 6 6 33-34 18
9. Nagylók 16 5 2 9 26-44 17
10. Kulcs 16 4 4 8 27-43 16
11. Vajta 15 3 2 10 23-35 11
12. Mezõkomárom 16 2 - 14 18-57 6
13. Perkáta 16 1 - 15 13-72 3

A Déli-csoport eredményei:
Nagyvenyim–Beloiannisz 5-1 (2-0)

Gólszerzõ: Fink (2), Varga, Pukánszky, Csordás, illet-
ve Tóth. Kiállítva: Varga, illetve Linder, Moharos.

Dég–Elõszállás 2-0 (0-0)
Gólszerzõ: Horváth (2).

Alap–Mezõkomárom 8-1 (5-0)
Gólszerzõ: Bánóczki (4), Imre, Molnár, Takács, Fene-
kes, illetve Duljánszky.

Perkáta–Besnyõ 0-5 (0-2)
Gólszerzõ: Czeilinger, Pletser, Miklós, Matkovics,
Suvada.

Vajta–Kulcs 2-1 (1-0)
Gólszerzõ: Polyák (2), illetve Horváth.

Rácalmás–Nagylók 4-2 (3-0)
Gólszerzõ: Palota, Antal, Bortkó, Bán, illetve Hor-
váth, Dérfi.

A Femol-csoport állása
1. Pálhalma 18 16 1 1 67-14 49
2. Adony 19 13 3 3 52-16 42
3. Seregélyes 19 12 2 5 64-32 38
4. Baracs 19 11 3 5 35-18 36
5. LMSK 19 11 2 6 36-27 35
6. Enying 19 7 4 8 37-41 25
7. Mezõszilas 19 7 3 9 49-42 24
8. Káloz 19 7 3 9 35-32 24
9. Mezõfalva 19 11 4 4 34-24 22
10. Cece 18 6 4 8 33-36 22
11. Kisapostag 19 6 4 9 26-33 22
12. Lajoskomárom 19 6 1 12 21-50 19
13. Tác-Csõsz 19 5 4 10 34-44 19
14. Zichyújfalu 19 5 4 10 36-49 19
15. Sárbogárd 19 5 3 11 24-55 18
16. Füle 19 - 1 18 14-84 1
A Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

A Roneko-csoport állása
1. Velence 19 16 - 3 58-24 48
2. Alba Regia 19 13 2 4 50-19 41
3. Kápolnásnyék 19 13 2 4 47-19 41
4. Bicske 19 12 3 4 55-25 39
5. Sárszentmiklós 19 10 4 5 40-23 34
6. Polgárdi 19 8 5 6 29-27 29
7. Sárosd 19 9 1 9 33-37 28
8. Szabadegyháza 18 9 - 9 31-28 27
9. Kisláng 19 8 3 8 34-31 27
10. Aba-Sárvíz 19 7 3 9 25-28 24
11. Etyek 19 6 3 10 27-42 21
12. Iváncsa 19 5 5 9 25-37 20
13. Bakonycsernye 19 4 7 8 26-32 19
14. Sárszentmihály 18 6 - 12 23-60 18
15. Pusztaszabolcs 19 2 2 15 18-51 8
A Csór visszalépett a bajnokságtól.
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Suzuki Barta nõi amatõr kézilabda-bajnokság
Bajos Csajok–Qualitybuild

17:22 (8:13)
Vezették: Sárköziné, Rehák S. Bajos Csa-
jok: Mészáros R., Bárányos, Lekner, Soós,
Vörös, Foltányi, Flõgl. Csere: Demeterné,
Lepsényi A., Bugyik. Qualitybuild: Mihal-
kó, Fûrész, Iványi, Parrag, Gazsó, Pajor,
Braun. Csere: Mészáros, Magyar, Markóné,
Suplicz, Jákli. Érdekes, gólokban gazdag
mérkõzést játszottak a csapatok. Az elején
elhúzott a Qualitybuild csapata. Volt olyan
idõszak, amikor a Bajos Csajok feljöttek
két gól különbségre. Kapust cserélt a
Qualitybuild, Jáklinak 9 percen keresztül
nem tudtak gólt lõni, így nem véletlen,
hogy a gyõztes csapat percei következtek,
és gyûjtötték be a két pontot. Visszavágtak
az õszi vereségért. Kiállítás: 0, illetve 0.
Hétméteres: 3/3, illetve 5/3. Góldobók: Fol-
tányi 3, Lekner 5, Soós 3, Flõgl 1/3, Bárányos
2, illetve Pajor 2, Csepregi 2, Fûrész 8/3,
Parrag 3, Iványi 2, Mészáros 1, Gazsó 1.

Légió 2000–Sárbogárd ÖTYE
21:19 (9:10)

Vezették: Sárközi L., Rehák S. Légió 2000:
Gál, Szabó, Goldberger, Álló, Vitéz, Ba-
logh, Nagyné. Csere: Nagy, Fekete, Jung-
wirth, Németh, Kovácsné. ÖTYE: Német-
hyné, Reiter, Szeip, Takács, Killerné,
Vargáné, Molnárné. Csere: Horváthné,
Lepsényiné, Szántó. Kiállítás: 0, illetve 4
perc. Hétméteres: 4/4, illetve 4/3. Góldobók:
Vitéz 3, Fekete 2, Nagy 4/4, Goldberger 1,
Balogh 1, Nagyné 1, Szabó 2, Oláh 1, Jung-
wirth 2, illetve Takács 2, Szántó 2, Killerné 4,
Szeip 8/3. A mérkõzést felvételrõl a Bo-
gárdi TV adásában tekinthetik meg, a mû-
sorban közölt Bajos Csajok– Qualitybuild
mérkõzés helyett.

Suzuki Barta–Gázmodul-Fair
Bútor 6:10 (3:6)

Vezették: Rehák S., Sárközi L. Suzuki
Barta: Huszár, Kulifai, Vizi, Kiss, Koncz,
Vámosiné, Karnis. Csere: Braun, Roszkopf-

né, Vitéz, Takács. Gázmodul: Dallosné,
Ujj, Dallos V., Némethné, Kovács, Lepsé-
nyi D., Dallos K. Csere: Tar, Szõnyegi, Lek-
ner, Kiss, Freschli. Egy rém gyenge mérkõ-
zést vívott egymással a két csapat. Az edzõi
utasítást fõleg a Suzuki játékosai nem tud-
ták betartani. Ideges hangulat, gyenge
helyzetkihasználás volt a jellemzõ. Az esé-
lyesebb Suzuki játékosai naggyá tették
Dallosnét a kapuban, még a büntetõket
sem tudták értékesíteni. Így vereségük
nem meglepõ. Kiállítás: 0, illetve 2 perc.
Hétméteres: 6/1, illetve 3/2. Góldobók: Vizi
3/1, Koncz 1, Karnis 1, illetve Lepsényi D.
4/2, Dallos K. 1, Némethné 1, Szõnyegi 1,
Feschli 1.

Tabella
1. Sárbogárd ÖTYE 8 - 1 180:119 16
2. Gázmodul-Fair Bútor 6 1 2 155:145 13
2. Suzuki Barta 5 1 3 140:106 11
4. Légió 2000 5 - 4 160:152 10
5. Qualitybuild 1 - 8 124:166 2
6. Bajos Csajok 1 - 8 104:175 2

G. F.

Felhívás
Felhívom a tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy településünkön a
VERTIKÁL Rt. lomtalanítást szer-
vez a KÖZÉV Kft. közremûködésé-
vel. Felkérem a lakosságot, hogy a
háztartásokban felgyülemlett nem
veszélyes hulladékot (azaz a háztar-
tásokból származó kiselejtezett búto-
rok, textíliák, mûanyagok stb.) a jel-
zett napon helyezzék ki a házuk elé
legkésõbb reggel 7 óráig. A lomtala-
nítás keretében veszélyes hulladék
(akkumulátor, szárazelem, festékes-
doboz, növényvédõ szer, gyógyszer,
olajos hulladék, hûtõszekrény, fény-
csõ, állati tetemek stb.) nem szállít-
ható el.

Lomtalanítás idõpontjai:

2008. április 23. (szerda):
Sárbogárd;

2008. április 24. (csütörtök):
Sárszentmiklós;

2008. április 25. (péntek):
Alsótöbörzsök, Pusztaegres,
Sárhatvan, Kislók, Rétszilas,

Nagyhörcsök.

Juhász János polgármester

FIGYELEM!
Utolsó fordulójához

érkezett a nõi
kézilabda-bajnokság.

Eredményhirdetés
és záróbuli

a Mészöly Géza
Általános Iskola

tornacsarnokában

2008. április 4-én,
pénteken, 17 órakor.

Fellép: a Blacktime
táncegyüttes.

Kunoss Endre-napok
a könyvtárban
2008. április 7—12.

Program:
április 7-én (hétfõ) 15 órától: szavalóverseny
az óvodásoknak;
április 8-án (kedd) 15 órától: szavalóverseny
az alsós tanulóknak;
április 9-én (szerda) 15 órától: könyv- és
könyvtárhasználati verseny felsõs tanulók-
nak;
április 10-én (csütörtök) 19 órától: olvasóköri
felolvasóest;
április 11-én (péntek) 15 órától: a beérkezett
rajzpályázatok kiállítás-megnyitója és díjki-
osztója;
április 12-én (szombat): az olvasókör kirán-
dulása Budapestre.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

LOMTALANÍTÁSOK idõpontjai
Alsószentiván, április 8. (kedd); Bikács, április 4. (péntek); Cece, május 9. (péntek);
Dég, május 5. (hétfõ); Káloz, április 9. (szerda); Kislók, április 25. (péntek);
Kisszékely, április 10. (csütörtök); Lajoskomárom, április 28. (hétfõ); Mezõko-
márom, április 21. (hétfõ); Mezõszilas, április 7. (hétfõ); Nagykarácsony, április 15.
(kedd); Nagyszékely, április 3. (csütörtök); Németkér, április 22. (kedd); Pálfa, április
29. (kedd); Pusztaegres, április 25. (péntek); Rétszilas, április 25. (péntek); Al-
sótöbörzsök, április 25. (péntek); Sárbogárd, április 23. (szerda); Sáregres, május 8.
(csütörtök); Sárhatvan, április 25. (péntek); Sárkeresztúr, április 16. (szerda);
Sárszentmiklós, április 24. (csütörtök); Simontornya I., április 17. (csütörtök);
Szabadhídvég, április 14. (hétfõ); Vajta, április 11. (péntek); Nagyhörcsök, április 25.
(péntek); Simontornya II., április 18. (péntek).



József Attila Mûvelõdési Központ színházterme

Sárbogárd, Hõsök tere 3., telefon: 06 (25) 460 031.

2008. április 11., péntek, 18 óra.
Jegyár: 1.500 Ft.

Bogárd és Vidéke 2008. április 3. PROGRAMAJÁNLÓ 13

Április 5., 19 óra:

KALANDOROK
Színes, magyar vígjáték

Három generáció: nagy-
apa, apa és fia kalandjai
az óperencián még innen,
de a zöldhatáron túl. A ne-
gyedik felesége által ki-
ebrudalt, emiatt az autó-
jában lakó Elekes Géza
(Rudolf Péter) — láncdo-
hányos és majdnem sike-
res trombitás — egy
Albinoni Adagio-ba fulla-
dó hakni hajnalán felkere-
kedik fiával, hogy meglá-
togassák a nagyapát
(Haumann Péter). A legfi-
atalabb Elekes (Schruff
Milán), aki poggyászként
csak a mobilját, barátnõje hitelkártyaszámát és játékszenvedélyét viszi
magával az útra, még odafelé menet bekéretõzik egy internetkávézóba pó-
kerezni, gyorsan eljátssza barátnõje pénzét, és meg is van az alaphangulat.
Otthon is áll a bál: a nagymama féltékenységi jeleneteit tovább tûrni képte-
len Elekes István a fiához költözne, ha egy élet beférne a csomagtartóba. De
nem fér be. Némi huzavona után, több kupica pálinka formájában levezé-
nyelt úti áldással és egy tüchtig tetõcsomagtartóval felszerelkezve nagy-
apa, apa és fia mégis elindul Pestre. Kalap, kabát, kapu — és persze utánuk
az özönvíz meg a nagy vájdling töltött káposzta. Egy halálos gázolásnak lát-
szó, valójában inkább alkohol motiválta kamikázeakció, egy izgalmas nõ és
még izgalmasabb csomagtartója, valamint az autó végleges lerohadása
után, amikor hõseink ellen országos körözést adnak ki, és akkora a baj,
hogy már csak a cigányvajda segíthet, úgy tûnik, összecsapnak a fejük fe-
lett a hullámok. Közben a három férfihez tartozó nõk láthatatlanul is nyo-
masztó hatással vannak hõseink lelkiállapotára: az egyiknek a fõztje hiány-
zik, a másik állandóan telefonál a lenullázott bankszámla miatt, a harmadik
meg nem veszi fel a telefont, pedig lakni is kellene valahol. Kikerülnek-e a
férfiak a motorikus és lelki slamasztikából? Visszafordulni? Na, azt nem.

Meghívó
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja

Önt és kedves családját

2008. április 7-én (hétfõn) 17 órára
a költészet napja alkalmából

József Attila verseibõl és prózáiból összeállított

Talán eltûnök hirtelen címû irodalmi estre.
Közremûködik: Havas Judit elõadómûvész.

Jöjjön moziba,Jöjjön moziba,
a mûvelõdésia mûvelõdési

otthonba!otthonba!
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Rozmaringos,
olívabogyós

csirkecombok
A csirkecombokat sózzuk és borsozzuk.
Egy kiolajozott jénaiba, vagy tepsibe
rakjuk õket, és fokhagymagerezdeket,
vagy éppen fokhagymafejet ültetünk
melléjük. Olívabogyókat (feketét és
zöldet is) szórunk mellé, és 2 kis friss
rozmaringágat fektetünk a tetejére.
Elõre bemelegített sütõben, alufóliával
lefedve, 190-200 fokon, kb. 40 percig
sütjük. Ekkor az alufóliát levesszük ró-
la, és még kb. 15 percig, egyszer megfor-
gatva, készre, pirosra sütjük.

Zöldségköret
Hozzávalók: (mindenbõl egyforma
mennyiséget, közepes nagyságú, jó mi-
nõségû zöldséget vásároljunk — faj-
tánként kb. 20 dkg — padlizsán, pa-
tisszon, cukkini, hagyma, póréhagyma,
karalábé, karfiol, sárgarépa, paprika,
paradicsom, burgonya, 6-7 gerezd ka-
rikákra vágott fokhagyma, 1 tasak vil-
lámpác, és mennyiségtõl függõen fél,
vagy 1 dl olívaolaj.

Elkészítés: Az összes zöldséget karikák-
ra vágjuk. Az olajat a villámpáccal
összekeverjük. Majd a paradicsom kivé-
telével mindent összekeverünk, tepsibe
teszünk. A tetejére a paradicsom kerül,
az egészet befedve. Alufólia alatt meg-
pároljuk, kb. 45 perc után levesszük ró-
la, és még 15-20 percig pirítjuk. Sültek
mellé kiváló köret, de önmagában is
laktató.

Citromos sütemény
Hozzávalók: 3 db egész tojás, 15 dkg
margarin, 15 dkg cukor, 25 dkg liszt,1
citrom reszelt héja, 1 teáskanál sütõ-
por. A mázhoz: 1 citrom leve, annyi cu-
kor, amennyit a citrom leve felvesz.

Elkészítés: A tojást a cukorral és vajjal
jól kikeverjük, majd a többi hozzávaló-
val elkeverjük. Kivajazott, lisztezett for-
mába téve (lehet õzgerincforma is) 200
fokon sütjük kb. 35 percig. Ha kivettük,
sûrûn megszurkáljuk egy villával, majd
leöntjük a citromos mázzal. Minél
jobban szívja be a citromos ízt.

ÉL MAGYAR, ÁLL BUDA MÉG
Na most, tényleg kiveszett hazánkból a ha-
zafiság?
Vannak nóták arról, hogy „Magyarország,
Magyarország”, valamelyik ünnepen Oláh
Ibolya a Lánchíd tetején érzéssel énekelte:

„Magyarország!
Te vagy a szívembe írva.
Magyarország!
Te vagy a lelkemre bízva.”

megtudhattuk a tévé politikai hirdetésé-
bõl, hogy „Magyarország bennünk van”,
de ha az utcán megkérdezzük az embere-
ket, hogy egyáltalán szeretik-e õk ezt az or-
szágot, legjobb esetben fintorgó némaság a
válasz. Ám, bizony, sokszor méltatlankodó
„dehogy” a felelet, nagyon sokan utálják,
hogy õk magyarok, leghõbb vágyuk, hogy
elmenjenek innen. Mostanában szégyen is
létezik a magyarsággal szemben. Ki szeret
egy hátul kullogó, kudarcos, veszekedõ,
egymásra mutogató, sikertelen társaságba
tartozni? Manapság az ország vezetõje a
népszerûségi lista végén szégyentelen-
kedik, mert szélhámos hazudozónak,
rosszabb esetben elmebetegnek tartják, és
negatív megítélésüket átviszik a táborára
is. Márpedig ki az, aki örömmel él olyan
országban, ahol ilyennek érzik a vezetést?
Hol vagyunk már attól az eszmétõl, hogy
„a haza minden elõtt”, ahogy Kölcsey és a
reformkori nagyjaink hitték? Ajaj! Hol va-
gyunk a drégelyi, egri, szigetvári hõsöktõl,
a szabadságharc honvédjeitõl, akik nem
sajnálták az életüket sem? Úgy látszik,
fényévnyi távolságra.
Mit látok azonban a boltokban? Némely
árucikkekre dicsekedve fel van írva: „Ma-
gyar termék”. Itt-ott még egy kis nemzeti-

szín kokárda is ki van tûzve rá. Miért van
ez? Egyértelmû, hogy azért, mert az ilyen
áru kelendõbb, mint a külföldi. Nem bo-
lond a kereskedõ, hogy elvegye a vásárlói
kedvét valaminek a megvételétõl. Inkább
ezzel a kis felirattal akarja meghozni a ked-
vét. Magamról is tudom, hogy szívesebben
vásárolom a magyar terméket.
Mi ez?
Valami újfajta hazafiság?
Az ég szerelmére: mi az, ami engem is és
sok más embert arra ösztönöz, hogy a ma-
gyar árut vegye meg az idegen helyett? Biz-
tos, hogy nem a szigetvári hõsök vére buz-
dul meg bennünk. Még csak nem is az az
érzés, amely megdobogtatja a szívünket,
ha mondjuk az olimpián felhangzik a ma-
gyar himnusz, felkúszik a magyar zászló.
Azt hiszem, egyszerûen arról van szó, hogy
a hazai áruban, a hazai termelõben jobban
megbízunk. Jobbnak tartjuk azt a cikket,
amelyet egy hazánkfia állított elõ. Talán
jobbnak ítéljük a magyar földet, a magyar
talajt, mint a többit. Talán tápanyagokban,
sókban, napsütésben kedvezõbbnek gon-
doljuk. Talán zamatosabbnak érezzük a mi
barackunkat, mint a többit.
Hogy ebben mennyi a racionális motívum
és mennyi az érzelmi, azt nem lehet mérni.
Az biztos, hogy van érzelmi tartalom is.
Ugyanaz a közösségteremtõ érzés, amely
azt a kirohanó szigetvári ötszázat nekivitte
a török ágyúknak.
Persze, ha Zrínyiékben mázsányi mérték-
ben jelent meg, ma mibennünk csak gram-
mokban fordul elõ. Ez is valami!

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Zenés délután
Sárbogárd volt a helyszíne a Fejér megyei mûvészeti iskolák XV. zenei találkozójának
pénteken délután. A kétórás hangversenyen a megye tehetséges zeneiskolás növendékei
léptek föl, a hangszerek és dallamvilágok színes skáláját felvonultatva, a klasszikustól a
népzenéig. A hangszerek mellett énekes produkciókat is hallhattunk. Az eseményt a
Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar mûsora zárta.

Hargitai Kiss Virág
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Rejtvény
Ki és milyen nemzetiségû zeneszerzõ

írta az alábbi mûveket?

Tavasz hegedûverseny, Tavaszi áldozás,
Tavaszi zsongás, Tavaszi szimfónia, Tava-
szi szonáta

Beküldési határidõ:
2008. április 8-a, kedd.

Az Egér
és az

Elefánt
Frankhonban dívik az elõkelõsdi játék:

Hogy az ember nagy úrnak lássék,

Bár egyszerû polgár fia —

Sajátos baj ez: francia.

Oktondi hiúságban elsõ helyen mi állunk.

A spanyol is hiú, de az más, mint minálunk.

Gõgjük, s e szó mindent kimond,

Nem ostoba, inkább bolond.

Írjuk le képben a mienket,

Mely a másnak mitsem enged.

Roppant nagy Elefántot látván egy csöpp
Egér,

Gúnyolja lassú léptiér’

A nemes állatot, aki nagy szerelékkel,

Fontolva lépdel.

A három emelet magas

Állat visz egy dicsõ szultánát,

Meg majmát, kandúrját, kutyáját,

Meg papagáját és dajkáját:

Egész egy ház a kas.

Zarándokútra megy e néppel.

Álmélkodik a pocegér

Ily roppant súlynak nagy tömeghatásán:

„Kevesb vagy több jelentõséget ád tán

ha kisebb vagy nagyobb, mit elfogunk, a
tér?

Óh, jámbor emberek, mit bámuljátok ezt
ti?

A nagy testért? Biz az csak a gyermeket
ijeszti;

Van érdemünk nekünk is, Elefántnak se
több,

Mivoltunk bármi csöpp!”

Még szólna, de kitör a macska

A ketrecbõl villám gyanánt:

Egy perc, s megérti már a csacska,

Hogy az Egér nem Elefánt.

La Fontaine

Megfejtés
A 13. heti rejtvény helyes megfejtése:
nyúl.
Helyes megfejtést küldött be: Varga
Dávid, Sárbogárd, Ady E. út 74.; Jákob
Zsuzsanna, Sárbogárd, Tinódi u. 144.;
Barabás Tamás és Barabás Anita,
Kislók.

A szerencsés nyertes:

BARABÁS ANITA

Kislók.
Gratulálunk! Nyereményedet átvehe-
ted a szerkesztõségben.

Heti idõjárás

A hétvégén is sok lesz felettünk a felhõ,
bár csak elszórt záporok várhatóak. Va-
sárnap délután hidegfront érkezése va-
lószínû, mögötte néhány fokkal hûvö-
sebb és nedves levegõ érkezik a Kár-
pát-medencébe. Így a jövõ hét elején
csapadékos, átmenetileg hûvös idõjárás
alakulhat ki. A várható nappali felmele-
gedés pénteken és szombaton 10, 15,
vasárnap 8, 15, hétfõn 6, 14, kedden 6,
11 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Itt a tavasz!

Jákob Mária rajza

Jákob Zsuzsanna rajza

Jákob Ágnes rajza
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Április 5., 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 ci-
põvel! 10.10 Az ezüst vadló 10.40 Pizsamaparti 11.05
Egy kamasz lány naplója 11.30 Most a Buday! 12.00 Hí-
rek 12.10 Fogadóóra 12.40 Momentum 13.10 Klipperek
2. 0 13.40 Autóvízió 14.10 Bajnokok Ligája-magazin
14.40 Út Pekingbe 15.10 Férfi Kosárlabda Magyar Kupa
döntõ 17.15 Ötcsillagos szerelem 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 Filmklub – Szinetárral 23.25
Point Blank – Élet a börtönben 0.30 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvi-
lág történetébõl 6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.50 Dis-
ney-rajzfilmek 10.00 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Öt-
letház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Forma-1
14.25 A dadus 14.45 Tengeri õrjárat 15.45 Döglött ak-
ták 16.45 Viszlát, gengszter! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
plusz 19.35 Csúcsformában 21.25 Rollerball – Könyör-
telen játék 23.25 Atomcsapda 1.55 Az utolsó seriff 3.30
Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Teleki Sámuel útján 10.25
Kalandjárat 11.00 Babavilág 11.35 Tökös csajok 12.05
Ed 13.00 Charlie – Majom a családban 13.55 Bûbájos
boszorkák 14.55 Az elveszett ereklyék fosztogatói 15.55
James Bond: Halálvágta 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 A kiválasztott – Ki lesz Uri Geller utódja? 21.30
Tûzben edzett férfi 0.20 Belphegor-A Louvre fantomja
2.00 Mentõhelikopter 2.50 Ed 3.40 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 Sportvi-
lág 19.25 Határok nélkül – a kultúráról 19.50 Mese
19.56 Zene 20.04 Portré Copy Conról 21.04 Cigány nép-
mesék 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Április 6., VASÁRNAP

MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
9.00 Csellengõk 9.25 Múlt-kor 9.50 „Így szól az Úr!”
9.55 Református magazin 10.25 Evangélikus ifjúsági
mûsor 10.35 Az utódok reménysége 11.05 Csodálatos
Szent Erzsébet 12.00 Hírek 12.05 Tizenkét kõmíves
12.35 Gyergyón innen 13.00 Nyugat 100-Nyugat-me-
sék 13.30 Roy Bean bíró élete és kora 15.35 Az utókor
ítélete 16.05 Feszti körkép 16.35 Halhatatlanok Társula-
ta 17.30 KészPénz 18.00 Panoráma 18.30 BBC-exkluzív
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Tûzvonalban 20.55 A
szólás szabadsága 22.00 Szeretõk és titkok 22.55 Hírek
23.05 Sport7 24.00 Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.40 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.00 Tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.30 Receptklub 9.45 Így készült a
Bakkermann 10.10 Játék 11.10 Európai idõ 11.30
MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Isteni sugallat 12.50
Magyar autósport-magazin 13.00 Forma-1 15.30 Titkos
küldetés 16.30 Volt egyszer egy Vadkelet – Go, Trabi,
go! 2. 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Wasabi –
Mar, mint a mustár 22.00 Heti hetes 23.20 Hitszegõk
társasága 1.10 Portré 1.45 Az élõ múmia
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.10 Joey 10.45 Két testõr 11.15
Stahl konyhája 11.45 South Beach 12.35 Baywatch Ha-
waii 13.35 Psych-Dilis detektívek 14.30 Smallville
15.25 Kyle, a rejtélyes idegen 16.25 Junior 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 Titkok könyvtára 2. – Visszaté-
rés Salamon kincséhez 21.45 Egy veszedelmes elme
vallomásai 23.45 Képírók 1.20 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Római
katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Hang-
album 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.00 Kenó 21.04 Váloga-

tás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház 23.25 Cicus és
kutyus – Csiki László hangjátéka 23.58 Zene 24.00
Éjszaka

Április 7., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 A
palota ékköve 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Roma magazin 13.05 Domovina 13.35 Bûvölet
14.30 Nyári álmok 15.00 Pénz-vidék 15.30 Família Kft.
16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.40 Védelmi jog 18.40 Az örökös 19.20 Modern
képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 A tv ügyvédje 21.10 Kékfény 22.00 Modern kép-
mesék 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.20 Hírek
23.25 Sporthírek 23.30 Tv-taxi 23.50 Reggel
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Snowboarder 12.00 Hírek
13.45 Disney-rajzfilm 14.10 Játék 15.15 Receptklub
15.30 Ugly Betty 16.25 Vacsoracsata 17.25 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 18.55 A széf 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 Gyõzike 22.10 Showder Klub 23.25
Magassági mámor 1.25 Reflektor 1.40 Bundesliga
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Jóban-Rosszban 9.50
Stahl konyhája 9.55 Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop
11.25 Kvízió 12.15 Galaxy Quest –Galaktitkos küldetés
14.05 Született kémek 14.30 Drága testek 15.25 „Szen-
tek” kórháza 16.30 Hal a tortán 17.30 Monk – Flúgos
nyomozó 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.30
Aktív 20.10 Áldott jó nyomozó 21.10 NCIS 22.10 Gyil-
kos számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Tények
este 0.45 Tycus – A halál üstököse 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószín-
ház 13.23 Felhõk-Petõfi Sándor versciklusából 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Kö-
zelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétközna-
pi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50
Mese 19.55 Zene 20.04 Rádiószínház 20.22 Szentpéteri
Csilla zongorázik 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az
ötkarika jegyében 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Április 8., KEDD

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 Srpski ekran
13.00 Unser Bildschirm 13.35 Bûvölet 14.30 Nyári ál-
mok 15.00 Engedjétek hozzám... 15.05 Katolikus króni-
ka 15.35 Família Kft. 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 Önök kérték! 21.10 Élet-
képek 21.45 Modern képmesék 21.55 Kedd este 22.30
Kultúrház 23.00 Kizárt a párt – Számvetés húsz év után
23.55 Hírek 24.00 Sporthírek 0.10 Tv-taxi 0.25
Tûzvonalban
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.15 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Dis-
ney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Ugly
Betty 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.15 Vészhelyzet 22.10 A Grace Klinika 23.15 XXI. szá-
zad – A legendák velünk élnek 23.50 Maffiózók 1.00 Ref-
lektor 1.15 Csontok 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Jóban-Rosszban 9.50
Stahl konyhája 9.55 Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop
11.25 Kvízió 12.15 Zoolander – A trendkívüli 14.05 Szü-
letett kémek 14.30 Drága testek 15.25 „Szentek kórhá-
za 16.30 Hal a tortán 17.30 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.30 Aktív 20.10
Kötelezõ ítélet 21.10 Gyilkos rajzás 23.05 A médium
0.05 Columbo 1.20 Tények este 1.50 Alfred Hitchcock
bemutatja 2.20 Fekete kefe 3.30 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180
perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Felhõk-Petõfi Sándor
versciklusából 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 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 19.55
Zene 20.04 Rádiószínház 20.23 Szentpéteri Csilla zon-
gorázik 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés a tudományról 23.00
Hírek, kenó 23.04 Cigányóra 0.10 Éjszaka

Április 9., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 A
palota ékköve 11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00
Ecranul nostru 13.35 Bûvölet 14.30 Nyári álmok 15.05
Kormányváró 15.35 Família Kft. 16.35 Ablak 17.00
Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Védelmi
jog 18.40 Az örökös 19.15 Modern képmesék 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Bajnokok
Ligája labdarúgó-mérkõzés 22.50 Modern képmesék
23.00 Szerda este 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50
Tv-taxi 0.10 MTV ánplágd
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Dis-
ney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Ugly
Betty 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 18.55 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.15 Jéghideg otthon 23.35 Így készült a Bakkermann
0.05 Alias 1.05 Reflektor 1.20 Csajok, mindent bele!
3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Jóban-Rosszban 9.50
Stahl konyhája 9.55 Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop
11.25 Kvízió 12.15 A 4 Charlot – Nagy bamba banda
14.05 Született kémek 14.30 Drága testek 15.25 „Szen-
tek kórháza 16.30 Hal a tortán 17.30 Monk – Flúgos nyo-
mozó 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.30 Aktív
20.10 Shark – Törvényszéki ragadozó 21.10 Doktor
House 22.10 Az igazság ára 23.10 Liptai Claudia-show
0.10 Tények este 0.45 Noriega – A sors kegyeltje 2.45
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 13.23 Fel-
hõk-Petõfi Sándor versciklusából 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00
Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköz-
napi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50
Mese 19.55 Zene 20.04 Rádiószínház 20.23 Szentpéteri
Csilla zongorázik 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

Április 10., 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 Együtt 13.30 Bû-
völet 14.25 Nyári álmok 15.00 Fogadóóra 15.30 Família
Kft. 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 Szempont 21.10 A la Carte 22.00 Mo-
dern 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 13.25 Dis-
ney-rajzfilm 13.50 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Ugly
Betty 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 18.55 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.15 Gálvölgyi-show 21.55 Kész átverés! 23.00 Házon
kívül 23.35 Point Pleasant – Titkok városa 0.35 Reflek-
tor 0.55 Infománia 1.25 Hingdom Hospital – A félelem
kórháza 2.15 Házon kívül 2.45 Fókusz
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TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00
Koffeinmentes mokka 9.25 Jóban-Rosszban 9.50 Stahl
konyhája 9.55 Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop 11.25 Kvízió
12.15 Cloak és Dagell 14.05 Született kémek 14.30 Drága
testek 15.25 „Szentek” kórháza 16.30 Hal a tortán 17.30
Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00 Jóban-
Rosszban 19.35 Aktív 20.10 Kutya-Szorítóban 21.10 16
utca 23.10 Tangó 23.20 Csillagközi romboló 0.20 Tények
este 0.50 Jackie O. õrült szenvedélye 2.15 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
13.23 Felhõk-Petõfi Sándor versciklusából 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 Sportvi-
lág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese
19.55 Zene 20.04 Rádiószínház 20.22 Szentpéteri Csilla
zongorázik 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

Április 11., PÉNTEK

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 Sport-
hírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol
domborulnak... 13.35 Körzeti magazinok 14.30 Nyári ál-
mok 15.00 Babatévé 15.30 Família Kft. 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 Tiszta kabaré!
21.10 Csináljuk a fesztivált! 22.00 Modern képmesék
22.10 Péntek este 22.45 Költészet napja 23.15 Múlt-kor
23.45 Hírek 23.55 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.20 Bajnokok
Ligája Gólösszefoglaló
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Dis-
ney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Ugly
Betty 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 18.55 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
CSI – Miami helyszínelõk 22.10 Édes, drága titkaink 23.15
Asszonymaffia 23.45 Reflektor 0.05 Embertelen pók 1.45
Itthon 2.05 Kingdom Hospital – A félelem kórháza 2.50 Fó-
kusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Jóban-Rosszban
9.50 Stahl konyhája 9.55 Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop
11.25 Kvízió 12.15 A játékszer 14.05 Született kémek
14.30 Drága testek 15.25 „Szentek” kórháza 16.30 Hal a
tortán 17.30 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 23.45
Tények este 0.15 D. C. Snipper – Az orvlövész 23 napja
1.55 JAG – Becsületbeli ügyek 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Felhõk – Petõfi Sándor versciklusából 13.30 A He-
tednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöld-
övezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.46 Nyelv-ész
19.50 Mese 19.56 Zene 20.04 Rádiószínház 20.22
Szentpéteri Csilla zongorázik 20.30 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hí-
rek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Április 5., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Futball: Sár-
bogárd—Enying, 12.00 Lapszemle, 13.00 Szól a nóta,
15.00 N. Kovács Zsolt Japánról II. (ism.), 17.00 Lélek-
út, 19.00 Lapszemle, 20.00 Digitális tábla (60’), Iskola-
látogatás Sárszentmiklóson (60’), 23.00 Lapszemle
Április 6., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Szól a nóta,
9.00 Digitális tábla (60’), Iskolalátogatás Sárszent-
miklóson (60’), 12.00 Lapszemle, 13.00 N. Kovács
Zsolt Japánról II. (ism.), 15.00 Petõ Mihályné 100. szü-
letésnapja (40’), A teremfoci-bajnokság eredményhir-
detése (45’), Fejér Megyei Közgyûlés (35’), 18.00 Szi-
réna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Jün testvér, a Mennyei
Ember címû könyv írója (120’), Beszélgetés Csilléry La-
jos cecei református gondnokkal (40’), 23.00 Heti Hír-
adó, 0.00 Sziréna
Április 7., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 11.00
Szól a nóta, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Rendkívüli testületi
ülés, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Április 8., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Öt éves az abai Violinkulcs kórus (80’), Zeneiskolák ta-
lálkozója (80’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00
Jün testvér, a Mennyei Ember címû könyv írója (120’),
Beszélgetés Csilléry Lajos cecei református gondnok-
kal (40’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 N. Ko-
vács Zsolt Japánról II. (ism.), 23.00 Heti Híradó, 0.00
Sziréna
Április 9., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Jün testvér, a Mennyei Ember címû könyv írója (120’),
Beszélgetés Csilléry Lajos cecei református gondnok-
kal (40’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Fejér
Megyei Közgyûlés (35’), Tanka Jánosra emlékezve

(60’), Természeti értékeink (60’), 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Fut-
ball: Sárszentmiklós—Velence, 23.00 Lapszemle
Április 10., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball:
Sárszentmiklós—Velence, 12.00 Lapszemle, 14.00
Nõi kézilabda: Gázmodul—Bajos Csajok, Légió 2000
—Suzuki Barta, Qualitybuild—ÖTYE, 17.00 Rendkívüli
testületi ülés, 19.00 Lapszemle (mûsorváltozás lehet-
séges), 20.00 Öt éves az abai Violinkulcs kórus (80’),
Zeneiskolák találkozója (80’), 23.00 Lapszemle
Április 11., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Fejér Me-
gyei Közgyûlés (35’), Tanka Jánosra emlékezve (60’),
Természeti értékeink (60’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Öt
éves az abai Violinkulcs kórus (80’), Zeneiskolák talál-
kozója (80’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Testületi ülés,
23.00 Lapszemle (mûsorváltozás lehetséges)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901.
A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalun-
kon is megtekinthetõ a www.bogarditv.blog.hu címen.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a kép-
újság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás
jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mû-
velõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A
Bogárdi TV fogható minden kábeltévés programcso-
magban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekven-
cián. Hiba esetén kérjük hívják a következõ számo-
kat:06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259,
06 (20) 9440 445.

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében:
Az adás fogható minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es frekvencián
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres településeken.

Április 3., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Sárszentmklós–Iváncsa focimeccs (1ó
37p), Gázmodul–Légió2000 kézilabdameccs (50p),
13.00 Heti Híradó, (14-18 óra között mûsorfrissítés),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 N. Ko-
vács Zsolt Japánban – I. rész (1ó 26 p)
Április 4., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi-
réna, 9.00 A 100 éves Petõ Mihályné (36p), Szól a
nóta (42p), Koncert a Nemzeti Galériában (36p), Az
Aranyponty ízei (18p), 13.00 Heti Híradó, 14.00
Csilléry Lajos cecei ref. gondnok, Húsvét a cecei re-
formátusoknál (1ó 41p), 18.00 Lapszemle, Heti Hír-
adó, Sziréna, 20.00 Fejér M. közgyûlés ülése (30p),
Digitális tábla (49p), A szilasi kovács (1ó 8p)
Április 5., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Lélekút Tombor Katival (1ó 20p), 13.00
Heti Híradó, 14.00 Fejér M. közgyûlés ülése (30p),
Digitális tábla (49p), A szilasi kovács (1ó 8p), 18.00
Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 A 100 éves
Petõ Mihályné (36p), Szól a nóta (42p), Koncert a
Nemzeti Galériában (36p), Az Aranyponty ízei (18p)
Április 6., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 N. Kovács Zsolt Japánban – I. rész (1ó
26 p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Légió2000 – ÖTYE
kézilabdameccs (51p), Teremfoci eredményhirdetés
(21p), U13 Simontornyán (1ó 4p), Látogatás a

karateszakosztálynál (1ó 3p), 18.00 Lapszemle, Heti Hír-
adó, Sziréna, 20.00 Csilléry Lajos cecei ref. gondnok,
Húsvét a cecei reformátusoknál (1ó 41p)

Április 7., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 A 100 éves Petõ Mihályné (36p), Szól a nóta (42p),
Koncert a Nemzeti Galériában (36p), Az Aranyponty ízei
(18p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Lélekút Tombor Katival
(1ó 20p), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00
Fejér M. közgyûlés ülése (30p), Digitális tábla (49p), A
szilasi kovács (1ó 8p)

Április 8., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Csilléry Lajos cecei ref. gondnok, Húsvét a cecei re-
formátusoknál (1ó 41p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 N. Ko-
vács Zsolt Japánban – I. rész (1ó 26 p), 18.00 Lapszemle,
Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Légió2000 – ÖTYE kézilabda-
meccs (51p), Teremfoci eredményhirdetés (21p), U13
Simontornyán (1ó 4p), Látogatás a karateszakosztálynál
(1ó 3p)

Április 9., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Fejér M. közgyûlés ülése (30p), Digitális tábla (49p),
A szilasi kovács (1ó 8p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 A 100
éves Petõ Mihályné (36p), Szól a nóta (42p), Koncert a
Nemzeti Galériában (36p), Az Aranyponty ízei (18p),
18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Lélekút
Tombor Katival (1ó 20p)
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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)

Sárbogárd központjában garázs kiadó. 06 (25)
461 642 (18 óra után).
Hitelügyintézés, jelzáloghitelek, hitelkiváltás. Te-
lefon: 06 (70) 395 1026. (756993)

Sárbogárd központjában összközmûves telek, épí-
tési engedéllyel és építési anyaggal eladó. 06 (30)
662 7756. (658178)

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

Jön a tél! Paplankészítés! Sárszentágota, Széche-
nyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné. 06 (25) 476 051. (006115)

Lakás kiadó hosszú távra. 06 (20) 414 4860. (006135)

Árvácska kis- és nagyvirágú kapható 70 Ft/tõ. Ti-
nódi u. 21. (006126)

Legnagyobb testû robogó betegség miatt eladó.
06 (70) 334 9149. (006124)

Sárbogárd központjában építési telek eladó. 06
(20) 972 9845. (006118)

Eladó ’98-as Golf III, 1.8 benzines személygépko-
csi, 87.000 km-el, kitûnõ állapotban, extrákkal.
Irányár: 980.000 Ft. 06 (20) 387 5205. (006140)

Bontott cserép eladó. 06 (30) 322 3756. (006141)

Háromszobás, nappalis, fürdõszobás családi ház
Sárbogárd központjában eladó. Hitelügyintézést és
költségét átvállaljuk. 06 (30) 662 7756. (006083)

Üzlethelyiség kiadó Ady utca 160. alatt. 06 (20)
335 9119. (658281)

Albérletet keresek Sárbogárdon négytagú család
számára. Telefon: 06 (20) 824 6760. (006082)

Sárbogárdon 70 m2-es, felújított, új fürdõszobás
ház eladó. Telefon: 06 (20) 333 1590. (006149)

Energo Lux automata mosógép eladó. 06 (20) 394
2372.

1989-es Skoda 120 L, 30.000 km-el eladó. Telefon:
06 (25) 462 096. (006147)

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

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

Árpád-lakótelepen I. emeleti felújított, erkélyes
lakás eladó, alagsori tárolóhelyiséggel. 06 (30) 638
3533. (658196)

Continental ECO Contakt nyári autógumi, 4 db el-
adó. 185/65R15. 15.000 Ft. 06 (70) 392 5922.
Tuja háztól olcsón. 06 (30) 532 2757. (006077)

Gyógy- és frissítõ masszázs. Mezõné 06 (30) 581
2353. (006175)

M6-os autópályán Dunaújváros magasságában
OMV töltõállomás nõi munkaerõt keres. 06 (30)
385 0414, 06 (30) 505 6561. (658300)

Virágzó konténeres gyümölcsfák kaphatók. Kriszti-
na dísznövény, Árpád u. 65/a. (658299)

Mikro presszóba pultos keresünk délutános mun-
kakörbe. 06 (30) 500 3394.
Mercedes S500-as 2002-es full extrás nõi tulajdo-
nostól sárbogárdi ingatlanra cserélhetõ. 06 (30)
398 2075. (658298)

Eladó egy páncéltõkés pianínó, két db 6 fiókos fa-
gyasztószekrény, egy hûtõszekrény, valamint vas-
tag törzsû, már kivágott diófa. Telefon: 06 (70) 319
1531. (006174)

Ház eladó. 06 (30) 318 6144. (658293)

Sütnivaló csirke (tisztítva is), kapható. Tinódi u.
52. Telefon: 06 (30) 384 2294. TETRA-H (barna)
csirke elõjegyezhetõ május 3-ra. (658292)

Családi ház Töbörzsökön eladó. 06 (70) 300 8611.
(658288)

2 éves kislányomhoz gyermekfelügyelet ellátására
megbízható személyt keresek. Telefon: 06 (30) 939
2157. (009158)

Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (20) 287
8376.
Szezon elõtti akció! Hazai gyártású fûnyírók és víz-
ellátó berendezések, szivattyúk eladók. 220 V-os
villanymotorok beszerzése, garanciális és garanci-
án túli javítása. Motoralkatrészek és kiegészítõk
forgalmazása. Farkas Ferenc villanymotor-teker-
cselõ, Sárbogárd, Köztársaság út 95. 06 (25)
460 389. (658283)

Egyszemélyes heverõ, színes TV 51 cm-es, videó,
TV-állvány, bölcsõ eladó. 06 (20) 334 2645. (006177)

Családi ház, lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (006179)

Lakás kiadó. 06 (30) 2099 371. (006180)

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

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)

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

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

Sárbogárd központjában
ÚJ ÉPÍTÉSÛ CSALÁDI HÁZ eladó.
Telefon: 06 (30) 227 8129. (658296)

Mozgó fagylalt-árusításra munkatársakat
keresek. 06 (30) 408 1550.

SÁRSZENTÁGOTA központjában felújított,
közmûvesített, többfunkciós ÉPÜLETEK

(1200, 600 m2) eladók!
ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT.

06 (20) 314 7741. (658291)

MEGNYÍLT A TINÓDI PRESSZÓ!
Április 12-én (szombaton)

KÖTÉLHÚZÓVERSENY 8 órától!
Nevezni lehet a helyszínen.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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.

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.

Telefon: 06 (30) 979 8469
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Nyílt tér

Gondolkodjunk!
Megint civil fórumon voltam két hete pén-
teken, ahol sok új dolgot hallottam, tanul-
tam okos szakemberektõl. Készültem a la-
kossági beszélgetésekre is. A töbörzsöki
városrészen keddre volt meghirdetve a
rendezvény, de sajnos az iskola igazgatója
(a polgármester felesége) nem engedé-
lyezte, hogy a klubba bemenjünk, a nyugdí-
jasklub zártkörû rendezvénye miatt (akik-
kel egyébként elõzetesen egyeztettek a
civilek). Az ajtóra ezt ki is írta egy levélben.
Hogy is van ez? Csak a polgármester be-
szélgethet a töbörzsöki nyugdíjasokkal, a
civilek nem?
Gondolkodjunk! A városvezetés nem kí-
váncsi az emberek városfejlesztési elkép-
zeléseire, de kamuból kiküld egy civilek
számára érthetetlen levelet, sok érthetet-
len melléklettel, hogy mondjunk véle-
ményt a település fejlesztésével kapcsolat-
ban, rövid határidõt megjelölve a válaszra.
Ezzel akarja kipipálni, hogy megvolt a
társadalmi egyeztetés?
Az embereknek vannak elképzelései arról,
hogy mit kellene csinálni. Ha véleményt
mondanak, az meg nem tetszik a város ve-
zetésének, megpróbálnak, ahol lehet, a ci-
vileknek keresztbe tenni.
Amikor fölvetették, hogy a ledózerolt mû-
velõdési ház helyett megépítésre kerülõ új
mûvelõdési házat nem használhatják majd
a civilek, a polgármesterünk mennyire til-
takozott ez ellen a rosszhiszemû gyanúsít-
gatás ellen! Azt mondta, hogy minden civil
szervezet, aki eddig használta az intéz-

ményt, ezentúl is használhatja azt. Ezt
mondta akkor is, amikor Töbörzsökön
megszüntették a közmûvelõdési álláshe-
lyet. És lám, a gyakorlat mást mutat.
De nem estünk kétségbe, találtunk más
megoldást. Ha tetszik, ha nem a polgár-
mesternek, akkor is kikérjük az emberek
véleményét a város fejlesztésével kapcso-
latos elképzeléseikrõl kérdõíveken, alá-
írásgyûjtõ-íveken, és letesszük az asztalra
az emberek javaslatait. Aztán, ha törvényt
akarnak sérteni, akkor látványosan le le-
het söpörni az asztalról. Tartok attól, hogy
ez megint nem lesz egy elegáns, népszerû
döntés.
Gondolkodhatnánk pedig együtt is: pol-
gármester, képviselõk, lakosság. De sajnos
a mi városvezetésünkre ez nem jellemzõ.
Nagyon hasznos volt a civil mûhely két hét-
tel ezelõtti fóruma. Errõl még Varga Gá-
bor cecei polgármester is így vélekedett,
aki kifejezetten ennek a programnak a
kedvéért jött el Sárbogárdra. No, és ugyan
mi lehetett az oka annak, hogy a Corvinus
Egyetem településszociológus docensé-
nek nagyon színvonalas, tanulságos elõ-
adására és az azt követõ beszélgetésre
egyetlen sárbogárdi képviselõ sem volt
kíváncsi?
Varga Gábor cecei polgármester — akit
eddig nem ismertem — nagyon okosan be-
szélt, és igen jó fej volt. Miért nincs olyan
szerencsénk, hogy egyszer nekünk is le-
gyen egy jó fej polgármeste-
rünk?

Csibegép
(alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és szerették,

hogy

PALATINUS JÁNOSNÉ
a sárbogárdi OTP volt dolgozója,

sáregresi lakos,
2008. március 27-én, 67 évesen, tragikus

hirtelenséggel elhunyt.

Temetésérõl késõbb intézkedünk.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

LÓTH GYÖRGYNÉ

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

gyászunkban osztoztak.

Külön köszönet a
Szentlélek temetkezés

dolgozóinak lelkiismeretes
munkájukért.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és szerették,

hogy

MAJOR IMRE
életének 74. évében váratlanul elhunyt.

Temetése április 5-én, 13 órakor lesz
az alapi katolikus temetõben.

Nincs annyi könny, mely méltón elsirat.
Fájdalmunkra gyógyírt hoz, s vigaszt.

Gyászoló család

További égetõ
probléma a

Huszár-temetõben
Az elmúlt heti újságcikk olvasása, mely tel-
jesen valós dolgokat közölt, arra az elhatá-
rozásra késztetett, hogy csatlakozzam né-
hány gondolattal, tapasztalattal, remélve,
hogy változás történik a Huszár-temetõ-
ben.

Pár éve kõzúzalékkal javították az út álla-
potát. Igaz, hogy ez nem szilárd burkolat,
de megkímélve hosszú élettartamú lehet.
Sajnos, nagyon sokan a temetõ útjait vá-
lasztják parkolónak, a táblák figyelmezte-
tése ellenére. Szeretteik sírját kocsival kö-
zelítik meg (sõt, elõfordult már az is, hogy
lóval), száguldozva, az utat nem kímélve,
figyelmen kívül hagyva, hol is vannak. En-
nek a magatartásnak a következménye
egyre jobban látszik az út állapotán. Van,
ahol a zúzaléknak már nyoma sincs, a he-
lyét gödör, csapadékos idõben víz foglalja
el. Az ilyen embereknek többször szóvá
tettük már néhányan, hogy ez temetõ. A
válasz az volt, hogy még nagyobb gázzal
száguldoztak, a zúzalék csak úgy röpkö-
dött szerteszét.

Javasolnám a biztonsági szerveknek, hogy
ellenõrizzék, büntessék a szabálytalan
közlekedõket. Ez talán javítana vala-
mennyit a helyzeten. Tény, hogy hiányzik a
kiegészítõ tábla, de a parkoló táblája a ke-
rítésen kívül jól látható.

A temetkezést végzõk, sírkövesek, illetve a
kulccsal rendelkezõ személyek szánjanak
rá egy percet, és zárják a kaput! Ez is segít-
het a helyzet további romlásán. Maradjon
minden temetõ a csend és kegyelet helye!

Név és cím a szerkesztõségben

Az „Út a munkába” programért felelõs miniszterelnöki megbízott, Török Zsolt or-
szággyûlési képviselõ 2008. április 4-én (pénteken) Fejér megyében, Sárbogárdon is-
merteti a programot, és tapasztalatot gyûjt térségünk helyzetérõl.

A fentiekre tekintettel meghívjuk és várjuk az

„ÚT A MUNKÁBA”

LAKOSSÁGI FÓRUM rendezvényre
2008. április 4-én (pénteken) 17 órakor

a József Attila Mûvelõdési Központba (Sárbogárd, Hûsök tere).
Jöjjön el, mondja el véleményét!

Dr. Szabadkai Tamás önkormányzati képviselõ, Török Zsolt miniszterelnöki megbízott


