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A Dél-Mezõföld független hetilapja

Kedves
Olvasóink!
Elõfizetési akciónk a héten befejezõdik.
Aki még nem fizetett elõ a Bogárd és
Vidéke újságra, a hét hátralévõ napjaiban, tehát csütörtökön és pénteken a
kedvezményes régi áron még megteheti
a szerkesztõségben. Hét végén keressük
fel azokat az elõfizetõinket, akik kérték
azt.
Az éves elõfizetéssel rendelkezõ olvasóink között több értékes ajándékot
sorsolunk ki.
A sorsoláshoz több felajánlást is kaptunk. A fõnyeremény egy választási malac lesz, a Fiorács Kft. felajánlásában. A
másik fõnyeremény egy húsvéti bárány,
Horváth István (Sebaj) felajánlásában.
Pásztor Zsolt egy húsvéti „vérnyúllal”
járult hozzá a nyeremények sorához.
Bizonyára örömet okoz a szerencsés
nyertesnek a COOP-ajándékkosár is,
amelyet a sárbogárdi COOP ABC ajánlott fel. Egyik olvasónk szintén egy ajándékkosarat ajánlott fel, 5.000 Ft értékben. Barabás György nagylóki olvasónk
5 litert ajánlott fel saját készítésû, minõségi borából. Egy különleges struccszalámit is kisorsolunk Takács Istvánék
sáregresi struccfarmjáról, valamint egy
szürkemarha—mangalicaszalámit Sárközy Károlytól, és egy mangalicaszalámit Nagy Gergelytõl. Végül Hargitai
nagymama nagy szakácskönyve, valamint a lapszerkesztõ, Hargitai Lajos
2005-ös palackozású vegyes fehér bora
zárja az ajándékok sorát, amelybõl már
mindössze 30 palackkal van, és ebbõl a
különleges évjáratból csak nagy események alkalmával bont fel a család egyetegyet. A sorsoláshoz további felajánlásokat is köszönettel fogadunk.
A sorsolást jövõ héten ejtjük meg, a
nyertesek listáját következõ számunkban közöljük. Aki még nem tette meg,
addig is siessen elõfizetni az újságra!
Hargitai Lajos

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Tisztelt sárbogárdiak!
Szeretettel meghívjuk

2008. február 1-jén (pénteken) 17 órakor a sárbogárdi mûvelõdési
központban (Sárbogárd, Hõsök tere) tartandó

VÁROSKÖZPONT-FÓRUM RENDEZVÉNYRE.
A fórum témája:
Milyen városközpontot szeretnének a sárbogárdiak?
A rendezvényre tisztelettel meghívjuk, megtisztelõ részvételére számítunk!
Etelvári Zoltán és dr. Szabadkai Tamás, az MSZP-frakció Sárbogárd nevében

Megvan a
bõrbetegség oka

Sarkady Sándor:

Kikiáltó

Május óta nem sikerült megtalálni a sárbogárdi ápolási otthonban terjedõ bõrbetegség okát. Úgy tûnik, a nyilatkozó
szakemberek: dr. Gömöri Gábor, az
ÁNTSZ régiós járványügyi osztályvezetõje, valamint dr. Farkas János foglalkozás-egészségügyi orvos megnevezték
a „tetteseket”: MRSA, rüh, ekcéma.
(Írásunk az 5. oldalon olvasható.)

„Következetesen
kell végezni
a munkánkat”
Enczi József, Sárbogárd város rendõrkapitánya volt múlt héten szerkesztõségünk vendége. Arról érdeklõdtünk nála, milyen volt a rendõröknek a 2007-es
év, és mit várnak 2008-ra.
(Írásunk a 4. oldalon olvasható.)

Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot
Takarodjon el a tél
Örvendezzen aki él.
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Ez katonai temetõ
Egyik olvasónk, aki az emlékmûegyüttes megépítését szervezõ Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület oszlopos tagja volt, tollba mondta nekem
az alábbiakat, kérve, hogy egészítsem
ki azt a nálam õrzött dokumentumok
segítségével, hisz ezt a munkát annak
idején az egyesület tagsága egy test—
egy lélekként, közös erõfeszítéssel vitte végbe, óriási társadalmi támogatás
mellett. (Szerkesztõ)
Olvastuk a Bogárd és Vidékében, meg a televízióban is figyelemmel kísértük az önkormányzat elképzeléseit a Hõsök terével
kapcsolatban. Megdöbbenéssel hallottuk,
hogy az emlékmûegyütteshez is hozzá
akarnak nyúlni. Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt képviselõ urak és a polgármester úr figyelmét arra, hogy a Hõsök terén
olyan katonai temetõ van, amely mai
formáját nemzetközi megegyezés után
nyerte el.
A katonai temetõket államközi egyezmények védik, ott nem lehet akármit megtenni! Tudomásul kell venni azt, hogy itt több
mint 400 orosz, magyar, német katona és
más nemzetiségû hõsi halott nyugszik. A
kommunizmusban a téren egy obeliszket
állítottak fel, és eltávolították onnan az I.
világháborús magyar hõsi emlékmûvet. A
rendszerváltás után többszöri sikertelen
próbálkozást követõen 2001-ben született
meg az elhatározás a Városszépítõ Egyesület javaslatára, hogy a magyar emlékmû
visszakerülhessen a térre és felújítsák a hõsi temetõt. Ekkorra ott már kritikus állapotok uralkodtak. Lelopták a sírkövekrõl a
feliratokat és megrongálták az egyes kegyeleti mûtárgyakat.
Közadakozásból, rengeteg társadalmi
munkafelajánlásból és egy amerikai magyar, Fabó László jelentõs összegû pénzadományából indulhatott meg a munka.
Fontos tudni, hogy az emlékmûegyüttes
megvalósításához nem kellett önkormányzati támogatás! Még az emlékmûvek köveit is úgy kaptuk ajándékba magánszemélyektõl, egy kõbányától és Huszár Pétertõl,

aki a mûvészeti építési munkákat végezte.
A kövek a Kárpát-medence híres kõbányáiból valók. Az emlékmûegyüttes a Kárpátmedencét formázza és kultikus jelentéseket is hordoz.
Az ünnepélyes átadás után a tér közvilágításához vásárolt csupán kandelábereket az
önkormányzat, és ehhez a villanyszerelési
munkákat végeztette el. A kandeláberek
felállítására már a választások után kerülhetett csak sor. Teljessé az emlékmûegyüttest a szökõkút teljes kiépítése tenné, erre
azonban a közadakozásból összejött anyagi erõbõl már nem futotta.
Építészeti látványterv, kertészeti terv készült, ami alapján az építés engedélyezési
folyamata elkezdõdhetett. A tervek a sárbogárdi szellemi élet jeles képviselõinek
közremûködésével készültek el. Az új
emlékmûegyüttesben a sárbogárdi világ
helyi történései a magyar történelem jelképein kapcsolódtak teljes egésszé, jelezve
egyúttal a hitéleti, kozmikus utalásokat is e
társadalom lelkiségéhez kapcsolódóan.
A terveket kiállítottuk, közmeghallgatáson azokhoz számtalan véleményt, javaslatot kaptak a szervezõk. Három változatból, a lakosság írásos szavazatainak figyelembe vételével, a képviselõ-testület jóváhagyásával került kiválasztásra a megvalósult forma.
A megvalósításhoz le kellett bontani a tér
közepén álló obeliszket. Ehhez a hivatalos
engedélyt — a Hadisírgondozó Iroda
munkatársainak hathatós segítségével, az
orosz külügyminisztériumon keresztül, a
magyarországi orosz kultúrattasé személyes közbenjárására — közvetlenül a
moszkvai kormányzati szervektõl kaptuk
meg. Garantálnunk kellett a tömegsírok
sértetlenségét, az ott nyugvó hõsi halottaknak méltó emlékhely kiépítését.
Óriási társadalmi összefogással épült meg
az emlékmûegyüttes. Visszakerült az I. világháborús emlékmû, arra felkerült a korábban széleskörû kutatómunkával összegyûjtött adatok alapján a II. világháború
sárbogárdi hõsi halottainak névsora is. Az
elkészült millenniumi emlékmûegyüttest

ALÁÍRÁSGYÛJTÉS A TB-TÖRVÉNY ELLENI
NÉPSZAVAZÁSÉRT
Székesfehérváron január 31-én, csütörtökön, 14—19 óráig
a Koronázó téri könyvesboltnál (a Romkertnél)
Sárbogárdon február 1-jén, pénteken, 9—13 óráig
a Hõsök terei buszmegállónál.
Az Albert házaspár kezdeményezése szakszervezetek és civil szervezetek illetve az
Élõlánc Magyarországért támogatásával.
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon NE vezessék be a mindenki által kötelezõen választandó, üzleti alapon mûködõ, több biztosítós egészségbiztosítást?”
Az aláírásgyûjtõ szervezet: Élõlánc Magyarországért www.elolanc.hu

2002. augusztus 20-án avattuk fel. Megszentelte azt mindhárom sárbogárdi egyház lelkésze. Az akkori polgármester,
Varnyu Péter kezébe tette le az emlékmû
kicsinyített mását az építést szervezõ civil
szervezet, a Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület azzal az ünnepélyes polgármesteri ígérettel, hogy ezt a megszépült
közteret megõrzi, s jó gazda módjára gondozza majd a város. A társadalmi elfogadottságot jelzi, hogy negyvenkét koszorút
helyeztek el akkor szervezetek, közösségek, magánszemélyek az emlékköveken,
és tele volt a tér az érdeklõdõ polgárokkal.
Az ünnepségen — még csak polgármesterjelöltként — részt vett Juhász János is. Bízunk benne, hogy nem felejtette még el annak az ünnepségnek a hangulatát, üzenetét, s elõdjének minden õt követõ városvezetõ nevében tett ígéretét, amelyre minden felelõs városvezetõnek kötelezõ tekintettel lennie.
Az emlékmûegyüttes azóta is Sárbogárd
büszkesége. A téren megálló idegenek elidõznek, fényképeznek ott. Iskolai osztályok járnak ide rendhagyó történelemórákra, s itt tartják a város szinte minden
jelentõs nemzeti ünnepi megemlékezését.
A döntéshozó képviselõktõl és a polgármestertõl azt kérjük, tiszteljék mindazoknak a munkáját ebben a millenniumi emlékmûegyüttesben, akik önzetlenül áldozták idejüket, pénzüket, szellemi tudásukat
azért, hogy városunk jobbítása érdekében
létrehozzák ezt az emlékmûegyüttest. Javasoljuk a tisztelt városatyáknak: annak
érdekében, hogy átérezzék ennek az emlékmûegyüttesnek a legmélyebb lelki—
szellemi üzenetét, ne sajnálják rá az idõt,
töltsenek ott el egy-egy félórát, órát, akár
családjukkal, barátaikkal, este egy kõpadon ülve, vagy sétáljanak a kövek közt egy
napsütéses délutánon és olvasgassák a rajtuk lévõ üzeneteket! Az üzenetek közt talán a leginkább megszívlelendõ Csanády
Sándor, a sárbogárdi reálgimnázium igazgatójának 1926-ban az akkori képviselõtestület ülésén a gimnáziumot megszüntetõ határozata után elhangzott mondata:
„Az egyetértés a kis dolgokat is megnöveli, az
egyenetlenkedés a nagy dolgokat is romba
dönti.”
Ez a mondat a megszabadulási emléktorony külsõ oldalán olvasható. E torony tetején az érckakastorzó Szabó Imre nyugalmazott református lelkész könyvének borítójáról való, és a lelki ébredés, az egymás
iránti tisztelet és szeretet szükségességét
hirdeti, amelynek megnyilvánulása csodálatos változásokat hozhat ennek a kisvárosnak, ennek a térségnek az életébe.
Ha ezt mindannyian úgy akarjuk, akkor.
Úgy legyen!
Lejegyezte: Hargitai Lajos
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Tízmilliót bukott az önkormányzat
Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy évekkel ezelõtt a sárbogárdi önkormányzat komolyabb átgondolás nélkül vállalkozásba
adta a köztemetõket az egyik temetkezési vállalkozónak, a Részvét Bt.-nek. Aztán amikor kiderült, hogy a döntést a konkurens
temetkezési vállalkozók sérelmezik, s ez sok más egyéb miatt sem
jó, valamint az elõnytelen szerzõdés nyomán általános közfelháborodás bontakozott ki a lakosság körében, gyorsan visszacsinálták az üzletet. Persze, ennek anyagi konzekvenciái is voltak, hiszen a Részvét Bt.-t az egyoldalú szerzõdésbontás miatt kár érte.
Az 1996. november 1-jén megjelent Bogárd és Vidéke az akkori
testületi ülésrõl beszámolva írta az alábbiakat:
„A felek jelenleg ott tartanak, hogy a még fennálló 3 milliós követelésbõl az önkormányzat hajlandó elismerni 1,18 millió Ft-ot. A
testület határozott, hogy amennyiben ezt a vállalkozó elfogadja, azt is
átutalják neki. Tolnai nem fogadta el az ajánlatot, 1,97 millió Ft-nál
alább nem megy, inkább perel. Azt mondja, hogy így is elengedett az
önkormányzatnak egymillió Ft-ot. A pénzt így is jó befektetésnek
látja. A per két-három évig húzódhat, ezalatt neki kamatozik ez a
pénz az önkormányzatnál.”
Nos, ez a pénz igen jól kamatozott, mert tíz év alatt a Tolnai által
elfogadott 1,97 millió Ft 10 millióra hízott. Tavaly augusztusban
ugyanis a bíróság jogerõs ítéletében pervesztesnek nyilvánította
az önkormányzatot. Azóta ezt a pénzt inkasszóval le is emelték az
önkormányzat számlájáról. Tolnai Ferenc lapunknak nyilatkozott, hogy a pénzt megkapta.
Tolnainak nem ez az egyetlen vitás ügye a sárbogárdi önkormányzattal szemben. Emlékezetes még egy vitatott telekhatárügy, és a
korábbi években nagy port felvert „nyeles telek”-ügy, amelyet az
önkormányzat részérõl számos törvénysértõ határozat terhel.
Ember legyen a talpán az a bíró, aki a szálak kibogozásának nekikezd. Azokban a perekben vajon ki nyer, vagy ki bukik majd
megint milliókat? A megegyezés talán kifizetõdõbb lenne.
Nem ez volt persze az egyetlen bukott ügy a sárbogárdi önkormányzatnál. Tízmilliókat vesztettek a KÖZÉV szétverésén, a négyes iskola szovjet laktanya melletti építkezésén, a töbörzsöki or-

vosi rendelõ és némely önkormányzati lakások elkótyavetyélésén,
a gáz- és szennyvízberuházáson, a helyi közlekedésen, az egészségügyi és szociális közalapítvány szétverésén, és még sorolhatnánk a vesztes ügyeket. Az ipari park körüli huzavonák miatt pedig munkahelyek százai hiányoznak ma a városból. Na, és akkor
még nem is akarták eldózerolni Sárbogárd városközpontját!

Nyertek, vagy buktak húszmilliót?
Mellesleg megemlítem: az akkori, 1996. októberi testületi ülésrõl
készült beszámolóban éppen a mai helyzethez vészesen hasonlóról írtunk. Annak az írásnak a címe: „Nyertek, vagy buktak húszmilliót?” Akkor is intézményi átszervezéssel próbált a bogárdi
önkormányzat száz forintból egy forintot „gyártani”, azaz önkormányzati nyelvezettel szólva: „úrrá lenni — egy állítólagos —
csõdhelyzeten”. Akkor is összevontak iskolákat, óvodákat, leépítettek egy csomó embert. A leépítés a végkielégítésekkel és egyebekkel „potom” 20 millióba került. Azt remélték akkor, hogy ezt a
pénzt visszanyerik a létszámleépítéssel. Hát nem nyerték vissza
azóta sem, sõt, az erkölcsi és minõségi károkról nem is beszélve,
pénzben talán többszörösét bukta el a város. Érdekes módon azóta is, ha valamilyen õrült elképzelést keresztül akartak verni,
rögtön elõhúzták a csõdhelyzet nevezetû kártyát. Amikor persze
a polgármester, jegyzõ béremelésérõl, a költségtérítésekrõl esett
szó, vagy a képviselõk tiszteletdíját emelgették, soha nem érveltek
azzal, hogy a város csõdhelyzetben van. Ugyanúgy, mint ahogy
most sem.
Kíváncsian várjuk, hogy a legutóbbi intézményi összevonásoknak, létszámleépítéseknek mi lesz majd az egyenlege. A még folyamatban lévõ munkaügyi perek lezárulása után kiderülhet,
hogy a százmilliós nagyságrendûnek remélt megtakarítás helyett
most mennyit buknak.
Csakhogy most már nem „potom” húszmillió a tét, mint akkor
volt.

Korszerûsítik a plébániát
A sárbogárdi Szent László Római Katolikus Plébánia
hátsó része évek óta romos állapotban volt már. A fal
egy része a beázás miatt korábban leomlott, majd végül
lebontották az egész régi épületrészt. Azóta is csak tervezgették, hogy majd ha egyszer lesz rá pénz, akkor elkezdõdhet ott az építkezés. Úgy tûnik, erre rövidesen
lehetõség nyílik. Erre azért is lenne égetõen szükség,
mert megváltoztak a hitéleti szokások. Szükség lenne
olyan közösségi terekre, ahol kisebb csoportok számára
teremthetnek alkalmat a hitélethez kapcsolódó találkozásokra.
Az egyházi közösségekben elhangzott véleményekkel
kiegészített tervek elkészültek, azokat megvitatták
több fórumon is. A kész terveket január 10-én benyújtották az egyházmegyéhez. A pénzügyi forrást egyházmegyei támogatásból, a kárpótlásban kapott összegbõl
és közadakozásból tervezik elõteremteni. A terv szerint
megépül egy szolgálati lakás, vendégszoba, hittanterem, egy 12 x 16 m-es nagyterem, kiszolgáló helyiségek,
valamint korszerûsítik a plébániahivatalt is.
Az építkezéshez kapcsolódóan a templom felújítását is
folytatják. Célszerû lenne ezeket az elképzeléseket is figyelembe venni a városközpont rekonstrukciója kapcsán. Közös összefogással talán az egész város többre
menne.
Hargitai Lajos

Hargitai Lajos
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„Következetesen kell végezni a munkánkat”
Enczi József, Sárbogárd rendõrkapitánya volt múlt héten szerkesztõségünk vendége. Arról érdeklõdtünk nála, milyen volt a rendõröknek a 2007-es év, és mit várnak
2008-ra.
Enczi József: — A személyi állományban
nagy változások voltak. A vezetõi székben
is változás történt, de zökkenõmentes volt
a váltás.
— Te lettél igen fiatalon Sárbogárd új rendõrkapitánya, habár nem új rendõrként, mert
már régóta dolgozol a kapitányságon.
— Több éve dolgozom a sárbogárdi kapitányságon. Nem új tehát itt semmi. Elmondhatom, büszke lehetek arra az állományra, amely itt dolgozik és akikkel közvetlenül együtt dolgozom már évek óta.
Amilyen eredményeket elértünk az elmúlt
években, a megyében, sok évre visszatekintve a legjobbak. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy pl. a nyomozás eredményességi mutatónk a legjobb lett a megyében
(57,9 %), míg a megyei átlag 50,1 %.
— Sárbogárd mindig is jól szerepelt. Még tovább javítottunk?
— Az elõdeim munkáját kellett folytatnom csak. Van egy pár adat, amiket szeretnék kiemelni, mert a közlekedési bûncselekmények vonatkozásában szintén kimagasló felderítési eredményességet értünk
el, 78,4 %-ot. A megyei átlag 65,9 %.
— Gondolom, hogy e mögött egyrészt aprólékos, másrészt jó földerítés áll.
— Igen, és fontos a megelõzés is. Például a
közlekedési ellenõrzés és a köztéri jelenlét
fontos. A közlekedési balesetek okozóinak
15 %-a volt 2006-ban ittas okozó. Több fórumon panaszolták, hogy úgymond zaklatjuk a kerékpárosokat, az ittas vezetõket.
Ennek eredményeként 15-rõl 9-re csökkent az ittas vezetõk száma. Közel 50 %-os
csökkenésrõl van szó, ami azért komoly
eredmény.
— Úgy hallottam, hogy az intézkedõ rendõröknek voltak ebbõl magánéleti konfliktusaik.
— Sok fenyegetés éri az intézkedõ rendõröket. De hát mi nem azért vagyunk, hogy
szeressenek minket, hiszen a velünk való
találkozás mindig egy konfliktushelyzet
akár sértettként, akár tanúként, akár egy
normál közúti intézkedés során — nem lehet tudni, hogy mit fog találni a rendõr.
Sajnos a KRESZ-szabályok nagy részét
sem igazán ismerik úgy, ahogy azt kellene,
és ez a bizonytalanság is feszültségforrás
lehet. Sok esetben olyan dolgokkal van
szembesítve, amit szemmel láthatóan nem
tudott az elkövetõ.
— Azt is fölvetették, hogy fõleg olyanokkal
szemben intézkednek, akik fizetõképesek, és
a romákkal szemben kevésbé mer föllépni a
rendõrség.
— Úgy látom, hogy mindenkivel szemben
egyformán megtesszük az intézkedéseket.
Azt, hogy ebbõl cigánykérdést csináljunk,

a kollégáim nevében is visszautasítom.
Mindenki, aki elkövet szabálysértést, és lehetõségünk van vele szemben eljárni, meg
is tesszük az intézkedéseinket. Súlyozottan vesszük figyelembe azt, ha valaki korábban bûncselekmény elkövetõje volt. Ha
két éven belül volt már szabálysértési priusza, akkor komolyabb szankciót kap. Hozzáteszem: a mi kistérségünk a megye egyik
leghátrányosabb helyzetû térsége, 15 %
fölötti a munkanélküliség, és ez a kiszabott
szabálysértési pénzbírságokon is meglátszik. A tavalyi évhez képest nem emelkedett a bírság összege.
— Kritikán aluli a 63-as út. Talán ezért is
volt sok baleset itt.
— Az út terhelése szemmel látható, a gépek többet bírnak, és nagyon sokszor túlsúllyal is közlekednek. Az út is keskeny.
Nagyon fontos baleseti veszélyforrás pl. a
tehergépkocsiknál a pihenõidõ be nem
tartása. A médiában nagyon sokat látjuk,
hogy sokan meghalnak amiatt, mert
egy-egy kamion vagy teherautó sofõrje elaludt; holott õk a legrutinosabbak. Ezeket
vizsgáljuk, és kiszabjuk a bírságot. Az útállapot Keresztúrnál a legkritikusabb a csatornázási munkák miatt. Nagyon sok telefon érkezett hozzánk e tekintetben. No, és
a belterületi száguldozásból lett is halálos
baleset.
— A bûnesetek felderítésében Sárbogárd a
legjobb?
— Nem a legjobb, de az elsõk között vagyunk.
— A sárbogárdi vagy környékbeli polgárok a
bõrükön azt tapasztalják, hogy sok a bûncselekmény. Akkor mihez képest lett jobb?
— Egy bûncselekmény is sok. És bizony
van sarunk is. A betöréses lopásokban 10
%-ot éppen el nem érõ felderítési eredményességünk nagyon csekély.
— Nõtt az események száma?
— Nem, sõt, a két vagyonvédelmi cég jelenléte és versenye a városban olyan szerencsés helyzetet hozott, hogy csekély
mértékû csökkenést is lehet a városban érzékelni.

— Nagyon sok a besurranás, az idõsek kárára elkövetett csalás stb.
— Jellemzõen ilyen bûncselekmények
vannak a területünkön, amelyeket általában utazó bûnözõk követnek el Baranyából, Pest megyébõl, Budapestrõl, Mohács
környékérõl, Pécsrõl. Õket a legnehezebb
felderíteni, bíróság vagy ügyészség elé állítani.
— Sokszor látják, amikor ezek az idegenek
bejönnek a faluba, egy félreesõ helyen leparkolnak, és mennek az adott címre. Gondolom, ezeket a címeket a helyi ismerettel rendelkezõ „kollégáik” szokták nekik megadni,
és szervezetten követik el a betöréseket.
— Nem minden esetben. Amikor egy bûnözõi csoportot sikerült megfognunk és
rábizonyítani egy pár bûncselekményt, az
eljárás során vizsgáltuk azt is, hogy volt-e
helyi kapcsolatuk. Nagyon jól tudják, hogy
egy adott településrészen mikor hordják a
nyugdíjat, mert általában mindig akkor jelennek meg. Majdnem biztos vagyok benne, hogy errõl nyilvántartást is vezetnek
(bár ilyet nem találtunk), vagy nagyon jó
memóriájuk van. A minap is egy család
300.000 Ft-os nyugdíját elvitték. Ebben az
a legszomorúbb, hogy semmilyen dologi
erõszakot nem kellett alkalmazniuk, mert
az ajtó nyitva volt. Az értékeink megvédése — amirõl a kollégám, Major Norbert
már sokat beszélt — nagyon fontos dolog.
— Amikor beiktatták kapitányi székébe, az
elsõ probléma éppen az volt, hogy Sárkeresztúron nincs elég rendõr, és állandósultak
a betörések.
— Nem változott számottevõen a bûncselekmények száma és jellege Sárkeresztúron. Van, hogy az emberek tudják, hogy
helyi az elkövetõ...
— Csak nem lehet rábizonyítani.
— Nem tudtunk olyan eredményt elérni a
felderítésben, mint amilyet kellene. A
sárkeresztúri rendõri jelenlét megközelíti
Sárbogárdét. Sárbogárdon összesen követnek el annyi bûncselekményt, mint a
többi 14 településen. Tehát itt egy állandó
jelenlétet folyamatosan biztosítani kell,
míg Sárkeresztúr egy település a sok közül,
bár a legfertõzöttebb. Fontos megjegyezni, hogy a rendõrség egyedül nem tud mit
tenni. A cigányság ügye társadalmi probléma. A társadalmi problémákra a rendõrség nem tud megoldást találni.
— Ez a térség ráadásul fokozottan hátrányos
helyzetû, ahol nagyon nagy a munkanélküliség, fõleg ott, ahol a cigányság nagyobb
számban van jelen. Õk azok, akik kevésbé
jutnak munkához, hiszen az iskolázottságuk
is alacsonyabb szintû.
— Emiatt nõ a területünkön a megélhetési
bûnözés. Társadalmi összefogás kell ahhoz is, hogy az erdõket védjük. Az erdõbõl
egy kerékpárral, vagy egy kis kocsival is el
lehet vinni 150 ezer Ft értékû fát fûtési szezonban. Ezek az „apró” összegek összeFolytatás a következõ oldalon®

Bogárd és Vidéke 2008. január 31.
Folytatás az elõzõ oldalról®

adódva legalább akkorák, mint amikor
egyszerre kivágnak 2-3 hektár erdõt.
— A tavalyi esztendõ híre volt az is, hogy Cecén kivágtak egy fél erdõt az emberek szeme
elõtt. Abban van-e valami eredmény?
— Az ügyészségen van az ügy.
— Tettes is van?
— Természetesen. Úgy érzem, mindent
megtettünk annak érdekében — bár nem
volt könnyû a bizonyítás —, hogy eljussunk
egyáltalán odáig, hogy az ügyészség vádat
tudjon emelni. Jelentõs környezetkárosítással jár a kábelégetés.
— A gépjármûvezetõknél az alkoholfogyasztásban a nulla tolerancia elve lépett életbe.
Várható, hogy szigorúbb ellenõrzések lesznek?
— Mindenki saját felelõssége, hogy ittasan
beül-e az autóba. Ellenõrizni fogjuk ezt továbbra is, azt megígérem.
— Most sok rendõr ment nyugdíjba. Lesznek-e újak, megfelelõen képzettek, akik a régiektõl átvehetik a tapasztalatot? Lesz-e javulás a technikai feltételekben, elhelyezésben stb.?
— Aki ide jön friss rendõrként, annak évek
kellenek, hogy a munkáját azon a színvonalon tudja végezni, mint azok, akik most
eltávoztak. Akik elmentek, legalább 20
éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek,
azt nem lehet egyik évrõl a másikra pótolni. Eltelik 3-4 év, mire normalizálódik a
helyzet, és egy emberközelibb rendõrséget
tudunk létrehozni. Bízunk abban, hogy az
elhelyezési körülményeink is megfelelõek
lesznek. A polgármester úr tett egy fölajánlást, hogy csereingatlanként megkaphatnánk a HEMO-t a jelenlegi épületekért
cserébe.
— Szigorúbb kapitány lesz?
— Következetesen kell végezni a munkánkat és együtt dolgozni. Az eredmény nem a
statisztikán múlik, hanem azon, hogy az állampolgárok hogyan érzik, milyen rendõrségük van. Ez a legfontosabb.
Hargitai Lajos
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Megvan a bõrbetegség oka
Többször is foglalkoztunk lapunkban az
ápolási otthonban hosszú ideje megfékezhetetlennek tûnõ bõrbetegség kérdésével.
Mindeddig nem tudták megmondani a
szakemberek, hogy konkrétan milyen betegségrõl van szó. Dr. Gömöri Gábor, az
ÁNTSZ régiós igazgatóságának járványügyi osztályvezetõje Veszprémbõl nyilatkozott lapunk kérdésére, és elmondta,
hogy személyes vizsgálatot is folytattak az
intézményben. A vizsgálatok eredményei
és a tünetek alapján jelenleg rühesség elleni általános kezelést folytatnak mind a
gondozottak, mind a teljes ápoló személyzet tekintetében. A helyi orvosokkal
együtt mindent megtesznek annak érdekében, hogy vége legyen a betegségnek. A
diagnózist nem az ÁNTSZ, hanem a szakorvosok mondják ki a vizsgálatok alapján.
Dr. Farkas János foglalkozás-egészségügyi orvos kérdésünkre elmondta, hogy a
dolgozók egy részénél az elsõ bõrtünetek
tavaly májusban jelentkeztek. A náluk jelentkezõ bõrelváltozásokkal mindenki
egyénileg ment orvoshoz és gyógykezeltette magát. Volt közöttük olyan, akinél rühösséget, és volt, akinél más okot (pl. bõrallergiát) diagnosztizáltak. Mindezt megelõzõen az intézet gondozottjain különbözõ eredetû bõrtünetek jelentek meg, melyeket az intézmény orvosa az összes gondozottra kiterjedõ kezeléssel eredményesen megszüntetett. Utólagosan megállapítást nyert, hogy hiba volt, hogy a dolgozók
kollektív atka ellenes kezelése nem egyszerre történt a gondozottakéval, és így
fennmaradhatott a visszafertõzõdés lehetõsége. A rüh voltaképpen egy atka, amely
befúrja magát a bõr felsõ hámrétegébe és
érintkezés útján terjed; nemcsak bõrérintkezéssel, hanem tárgyak, ruhanemû által
is. Ez a bõrbetegség jóindulatú abban a tekintetben, hogy kezelhetõ, viszont rendkívül könnyen terjed, ezért csak teljes körû,
mindenre kiterjedõ fertõtlenítéssel, a higi-

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és párját a

2008. február 16-án tartandó

Valentin-napi bálunkra!
Helyszín: Patkó csárda. Zene: Csizmadia János.
Belépõjegy: 2.500 Ft. Vacsora: Patkó-tál.
Érdeklõdni lehet Kristófné Heiczinger Borbálánál: 06 (30) 6855 334.
Támogassa velünk egy kellemes est keretében a töbörzsöki Zengõ Óvodát!
Köszönjük!
Azoknak, akik nem tudnak részt venni rendezvényünkön,
módjukban áll pártolójegyeket vásárolni a helyi óvodában. Pártolójegy: 100 Ft.

éniai szabályok szigorú betartásával lehet
véglegesen megszüntetni.
Az intézetrõl terjedõ hírek között szerepel
az is, hogy a gondozottak között MRSAfertõzöttek is voltak, illetve vannak. Az
MRSA (Multirezisztens Sztafilokokkus
Aureusz) egy antibiotikumokra nem, vagy
csak nagyon nehezen reagáló kórokozó. A
szociális otthonokban, ápolási intézményekben az ezzel a kórokozóval fertõzött
betegek elhelyezése viszont nem hárítható
el az érvényes jogszabályok szerint. Dr.
Somogyvári Katalin, az intézet orvosa két
betegnél diagnosztizált MRSA-t. Mindketten kórházi osztályról visszakerülve lettek MRSA-val fertõzöttek. Kettejük közül
az egyik idõközben elhunyt, de ez nem az
MRSA, hanem más betegség következménye volt. A másik beteg erõteljes antibiotikumos kezelést követõen (a legutóbbi vizsgálatok alapján) gyógyultnak tekinthetõ.
Az intézet gondozottjain és dolgozóin
megjelenõ, majd eltûnõ és késõbb ismét
visszatérõ bõrtünetek miatt most minden,
az intézményben tartózkodó személy
összehangoltan, egy idõben többszörös kezelésen esett át, és minden jel a végleges
gyógyulásra mutat. Dr. Farkas János kérdésemre közölte, hogy a hozzátartozók között nem fordult elõ számottevõ tünetképzõdés, ami feltehetõen két tényezõre vezethetõ vissza. Egyrészt az intézet dolgozói mindig is fokozottan ügyeltek a higiénés rendszabályok pontos követésére,
másfelõl — a bõrelváltozások megjelenését követõen — a fertõzõdés miatti aggodalomból kifolyóan túlzott mechanikai és
vegyszeres kézfertõtlenítést végeztek. Ezáltal olyan irritatív bõrtünetek jelentek
meg rajtuk testszerte, melyeknek már
semmilyen összefüggése nem volt semmilyen fertõzõ bõrbetegséggel, és így közvetlen környezetükre nézve nem jelentettek
veszélyt. A kézfertõtlenítésre neomagnolt
és ecetet használtak (az elõírás szerint),
ami indokolt is volt addig, amíg gennykeltõ
kórokozókkal kellett számolni, melyek az
atka által keletkezõ apró hámsérüléseken
hatolhattak be a bõrbe. Most, hogy a
gennykeltõ kórokozókat kollektív gyógyszeres kezeléssel kiiktatták, egy a bõrnek
kevésbé irritáló fertõtlenítõszert vezettek
be, és emellett az ekcémás tüneteket is kezelik.
Az atka bárhonnan bekerülhetett az ápolási otthonba, kórházból, otthonról egyaránt. A legutóbbi vizsgálati eredmények
már tünetmentességet igazoltak az ápolási
otthon lakóinál és dolgozóinál, de hogy véletlenül se történhessen semmilyen okból
fertõzés, a dolgozók jelenleg is védõmaszkban és kesztyûben dolgoznak.
Reméljük, végre talán nyugvópontra jut az
ügy.
Hargitai Lajos
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TÉLI MÁTRA XL 40 km-es teljesítménytúra
Egy résztvevõ beszámolója
(részletek)
Néhány évvel ezelõtt még elképzelhetetlen lett volna számomra, hogy egy ilyen
rendezvény ekkora tömeget vonzzon. Azt
gondoltam, hogy a kirándulás, az erdõjárás a fiatalok körében teljesen kiment a divatból, s az erdõben legfeljebb erdészek és
egy-két megrögzött nyugdíjas üdvözölheti
egymást, a fiatalemberek pedig ülnek a
számítógépnél. Minden ilyen nap, mint a
mai, kellemes csalódással tölt el. Látva ezt
a rengeteg jókedvû, életerõs, vidám, fõként fiatalokból álló társaságot, valahogy
mégsem aggódom már annyira, s én is jókedvre derülök, még akkor is, ha néha kifejezetten nincs rá semmi okom.
Ezért, s pusztán csak ezért érdemes teljesítménytúrákra járnom még öregen is.
Csak ezért!
A rajtnál megkérdezik, futó vagyok-e.
Nem nagyon értem a kérdést, így azt válaszolom: igen, hiszen gyakorta futok. A rajt
utáni 1-2 km-en Forma1-es csata folyik.
Szeretne mindenki jobb pozícióba kerülni,
elõzget a szûk ösvényen, holott késõbb a
szintúton ezt könnyûszerrel megtehetné.
Itt viszont már alig elõz valaki, kialakultak
az erõviszonyok. Próbálom egy-két profi
futóval tartani az iramot, ameddig csak tudom. Egy pár futó megelõz, egy néhány
társat én tudok magam mögé, különösen
az emelkedõkön, mert azok fekszenek nekem. Sokakkal szót váltok, de nem csoportosulunk. Ez a kemény harc ideje. Elszánt
tekintettel néz mindenki maga elé, s igyekszik, ahogy csak tud. Egy-egy emelkedõn,
amikor már-már a végemet járom, új erõt
önt belém, hogy mások szintén lihegnek,
kínlódnak, s elhúzok mellettük.
Galya-tetõ után végre összeakadok az
egyik kedves túratársammal, akivel a Less
Nándor 60-at hajtottuk végig. A találkozás
örömét arra használjuk ki, hogy egymásba
feledkezve masszívan eltévedünk. Futunk,
s egy jó történet elmesélése után nézünk
végre körbe: se egyetlen túratárs, se egyetlen túrajelzés a környéken. Egy piciny pánik után betájoljuk magunkat, s máris
megvan a helyes útvonal. Arról beszélgetünk (többek között), hogy a pekingi olimpián nem engednek mûlábbal indulni egy
futót, mert a mûláb, az olimpiai bizottság
szerint, indokolatlan elõnyt jelentene számára. Lábam rosszabbodó állapotát nézve
ez némi optimizmussal tölt el.
Miután társam, saját bevallása szerint, 600
km futóedzést tartott a versenyre készülve,
elbúcsúzunk, hagy hajrázzon tovább. Én is
futok, de ezentúl idõnként azt is megnézem, hová.

A Vörösmarty-turistaházban ebéd gyanánt finom levest, a Pisztrángos-tó utáni
2,5 km-en pedig a pályán a feketelevest
kapjuk. Hogy ez a Pisztrángos-tó milyen
messze van, nem gondoltam volna! Idõközben már összekeverednek a különbözõ
távok mezõnyei, megkezdem a vég nélküli
elõzgetést. Végre itt a tó! A zsíros kenyér
túl messzi van és hizlal is, tehát kihagyom.
Elõre a kék kereszten az utolsó csatára.
Már itt a sárga kereszt, haladok, gondolom
én. Elõzgetek, de valaki engem is megelõz.
Közben két túratársnõtõl hallom, milyen
csapások várnak még ránk. Ha felérsz a
kékre, már azt hiszed, minden OK. De akkor orrba vág a jeges szél, s kezdheted újra
az emelkedést. Itt, a K+-en haladva van
ideje az embernek elmélázni, miért is vagyunk itt ahelyett, hogy otthon egy kényelmes fotelben üldögélnénk. Sejtem, hogy
erre mindenkinek megvan a saját válasza.
Van aki, így szeretne a felhalmozódott
stressztõl megszabadulni. Van, aki így véli
jónak az egészségét karbantartani. Van,
aki társaságra vágyik, s itt leli meg. Van, aki
a természetet kedveli nagyon. Van, aki a
vetélkedést keresi, hogy bizonyítson önmagának, esetleg másoknak. Van, aki
megmagyarázhatatlan módon egyszerûen
csak szereti csinálni. Mindegy, milyen indokból vagyunk itt, szenvedjünk tovább a
K+-en, mert ez a szenvedés valahogy kielégülést, katarzist hoz az embernek. Valamilyen ösztönt vezényel le, talán az elvándorlás ösztönét, azért ilyen kellemes,
hiszen minden ösztön kielégítése örömérzéssel jár. S szerintem ezért vagyunk itt elsõsorban, ezt keressük.
Mire ezeket a korszakalkotó gondolatokat
megfogalmazom magamban, már kapom a
képembe a megjósolt viharos szelet. Indulok tovább a már jól ismert szakaszon. A
vége felé már mindenki visszakapcsol 1. fokozatba (borzalmasba). Azután újra a téli
sportok örömei következnek, önfeledt
csúszkálás a szinte kikerülhetetlen jégpáncélon.
Az ellenõrzõpont után prímán húzunk lefelé. Elhagyjuk az ország tetejét. Ha már
ez a pici szél és pici emelkedõ is gond, vajon mit kezdenénk a Himaláján? Himalája
ide vagy oda, lefelé megbotlok egy kidõlt fa
gallyában, s amikor egyensúlyoznék vissza,
abban a szent pillanatban görcs áll mindkét lábamba. (Hiába, sok volt a 3 hónap kihagyás.) Ca-Mg pezsgõtabletta a számba, s
pár perc múlva ismét a régi vagyok.
Elfut mellettem irtózatos sebességgel egy
régi kedves túratársam, nem vesz észre, de
mielõtt jelezhetnék neki, szó szerint már
látóhatáron kívül jár. Újra elkezdek kocogni. Lefelé a szûk ösvényen, a festõi patakvölgyben sokat elõzgetek, de csodával

határos módon egyszer sem botlok meg.
Hirtelen elfogy a táv, már csak 800 méter
Mátrafüred, onnan egy pár száz az iskola.
Az iskola környékén hihetetlen mennyiségû autót látok parkolni. Ez aztán a rendezvény!
Végre itt a cél! 6:27 alatt érek be. Pillanatok alatt kezemben az oklevél és a kitûzõ.
Rövid teázás, majd búcsút intek egy-két alkalmi túratársamnak.
Nem nehéz a búcsú, mert valamikor, bárhol, hamarosan, vagy talán nagy sokára újra találkozunk. Az események valahogy ismétlik magukat. Ez a dolgok rendje. Tehát
nekünk újra találkoznunk kell majd valamelyik túrán. S nem csoda, ez legtöbbször
be is következik.
Az autóba ülök, bekötöm magam, de nem
indítom be még a motort. Folyamatosan
érkeznek a célba a különbözõ távok befutói. Nézem a fiatalokat, s összeszorul a szívem. Nagyszerû dolog, amit csinálnak.
Örömömbe azonban némi keserûség vegyül. Azokra gondolok, akik a káros szenvedélyek, számítógép-függõség vagy hátrányos helyzetük miatt most nem lehetnek
velünk.
Egy résztvevõ

S mi ebben a helyi hír?
Ezen a 40 km-es túrán 670-en vettek részt,
közülük 653 nevezõ küzdötte végig szintidõ alatt. Szabados János sárbogárdi fiatalember a 10,5 órás szintidõ alatt, 6 óra 56
perccel teljesített. Mint elmondta, rendszeresen jár túrázni. Ezt a Mátra-túrát is
többször végigküzdötte. Erre a felkészülés
se könnyû. Napi 10 kilométert fut és Horváth Tibi testépítõ klubjában kondizik.
Gyakran jár hegyi túrákra, emellett extrém
sportként a sziklamászásba is belekóstolt
Várgesztesen és Erdélyben, a Csorba-tónál, valamint a Börzsönyben és a Bakonyban. A legnagyobb megpróbáltatásnak a
mátrabérci túrát tartja, ahol 4.000 méteres
szintkülönbséget kellett leküzdeni 57 kmes távon.
Hargitai Lajos
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A magyar kultúra napja Alsószentivánon
Január 22-e nemzeti imánk megírásának
évfordulója, s egyben a magyar kultúra
emléknapja. A IV. Béla Általános Iskola
tanulói ezen a napon a délelõtti tanórákon
színes illusztrációkat készítettek a Himnusz romantikus természeti, illetve múltidézõ képeinek megfelelõen. A legjobb alkotások a folyosói nagy faliújságra is kikerültek. A délután folyamán Béda Noémi
szavalta el elsõ számú nemzeti énekünket,
majd a dunaföldvári Levendula Mûvészeti
Iskola tanulói tartottak egy nagy sikerû
néptánc-, illetve citerazene-bemutatót.
Külön megcsodálhattuk kívülrõl, belülrõl
Nagy Laci bácsi tekerõlantját is. A kulturális megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével ért véget.
Kiss Attila

ISKOLABÁL
Alsószentivánon
2008. január 19-én immár 11. alkalommal köszönthettük vendégeinket hagyományosan megrendezett iskolabálunkon a ballagó
8. osztályosok és iskolánk valamennyi tanulója és dolgozója nevében. Az újságon keresztül ezúton is köszönjük mindazoknak, akik
aznap este velünk tartottak, hogy jelenlétükkel támogatásukat
fejezték ki iskolánknak és osztályunknak.
De itt szeretnénk köszönetet mondani azoknak is, akik ugyan
nem tudtak eljönni, de a belépõjegy megvásárlásával segítettek
bennünket.
Köszönettel tartozunk szüleinknek is, akik sokat dolgoztak a bál
elõkészítésén és megszervezésén.

Rendezvényünket ez alkalommal is a 7-8. osztály tanulói által elõadott nyitótáncunk vezette be, amit
Pribék Erika tanár néni tanított be számunkra.
A jó hangulatot Vájer Tamás zenekara, a Karaván
teremtette meg. A vendégek szórakozását a jó zene
mellett büfé és tombolasorsolás is elõsegítette. Véleményünk szerint a bál nagyon jól sikerült, amit az is
igazol, hogy a legkitartóbb
vendégek egészen hajnali
négy óráig ropták a táncot.
A IV. Béla Általános Iskola
8. osztályos tanulói
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.: 06
(25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12.
Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs: 8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06
(25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597:
H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.

IV. Dr. Jarabin János
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

V. Dr. Oroszlány László
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

VI. Dr. Horváth Endre

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kérdést:
„Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor
az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt
azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítésiés számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leolvasással kapcsolatos kérés, számlázással, szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!
A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni. Minden más kérdésben forduljanak a tudakozóhoz a
198-as számon.

Gyermekorvosi körzetek

Orvosi ügyelet:

II. Dr. Mányoki Lídia
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs:
10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10. Tel.: 06
(30) 573 4908.

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze:
tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11,
Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres településeken
a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja hívható
éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz Rt.
üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 óráig) a
06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefonokon.
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb
akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991,
06(25)463-481.

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es telefonszámon hívhatók.

I. Dr. Rácz Zoltán

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán
kívül, eldugult a kerítésen kívül a
szennyvízcsatorna:

Ha nem ég a gáz...!

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163, H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás:
11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9, P:
8-12.
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Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet
fedezünk fel,
Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei
utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)3227-052,
06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta
közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán:
06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:
06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:
Bakos László, 06(20)2501-609.
Heti 2002 Kft.
2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben
a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász
János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

***
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06 (25) 460-163.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
tel.: 06 (30) 6257-807,
tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénteken 9-13-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Hasi ultrahang: Bizonytalan ideig a rendelés szünetel.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: Szakrendelés és tüdõszûrés:
hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek 8-14-ig,
szerda 12-18-ig.
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA
Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK
Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel
7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE,
SÁREGRES, VAJTA
Cece, Jókai u. 11., telefon: 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel
7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2008. január 18-ai ülésén elfogadta a 1/2008. (I.
24.) Ktr. sz., az önkormányzat 2007. évi pótköltségvetésérõl szóló rendelet módosítását; a
2/2008. (I. 24.) Ktr. sz., a képviselõ-testület és
szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló rendelet módosítását; a 3/2008. (I. 24.)
Ktr. sz., a helyi képviselõk, bizottsági tagok tiszteletdíjáról és a mûködési feltételek biztosításáról szóló rendelet módosítását.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;
Almádi Sándor:

Labdarúgó
kisokos(kodó)
Szõnyegi Hajnalka szerkesztésében:

Sárbogárdi Iparos
Olvasókör jegyzõkönyve
Hargitai Lajos szerkesztésében:

Sárbogárd 1956
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Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2008. február
A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök,
Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres
február 2-3.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
február 9-10.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
február 16-17.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady
E. út 226., 06-20-5301-582;
február 23-24.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza
február 2-3.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
február 9-10.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06-30-9939-404;
február 16-17.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;
február 23-24.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06-30-9939-404.

A hatósági állatorvosi ügyelet a
06-30-9563-168 számú telefonon
érhetõ el.
(I-II. sz. körzet, továbbá
Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta)
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Móré Attila, a kamara elnöke

Leszkovszki Albin:

2008. ÉVI
VÁSÁRNAPTÁR
Az országos állat- és kirakodóvásár
helye: Sárbogárd–Sárszentmiklós,
az Alapi út mellett.
Vásártartó település: Sárbogárd.
A vásárok idõpontjai:

Kompországi szerelmek
Hargitai Ildikó:

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

Mezõföld rejtett kincsei
Bogárd és Vidéke
Lapkiadó és Nyomda,
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
telefon: 06 (25) 508 900.

Február 16.,

szombat,

március 22.,

szombat,

POLGÁRÕR-VONAL

április 19.,

szombat,

Lakossági bejelentések és
segítségkérések a polgárõrségtõl

május 24.,

szombat,

június 21.,

szombat,

július 19.,

szombat,

augusztus 23.,

szombat,

szeptember 20.,

szombat,

október 18.,

szombat,

november 22.,

szombat.

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2008.
január 28-ától az Egyesített Szociális Intézmény
Gondozóházának (7000 Sárbogárd, Tompa M.
u. 7.) telefonszáma 06 (25) 460 036-ról 06 (25)
508 188-as számra módosult.
Szakács Benõné ESZI-igazgató

Ercsi-Sinatelep szarvasmarha ágazatba

1 fõ nehézgépkezelõt és
1 fõ etetõtraktorost

éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651

keresünk.
Bejárást támogatjuk vagy szállást
biztosítunk.

Tel.: 06 30 682 7245.
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XIV. forduló eredményei
Vasutas–Cece Öregfiúk
3:6 (2:1)
Vezette: Tóth I. Vasutas: Guszejnov, Gászler,
Bozsoki, Soós, Szabó. Csere: Dravecz. Cece:
Fülöp, Klazer, Kiss P., Démuth, dr. Erdélyi. Csere:
Danicsek, Farkas, Kiss J., Kokics, Pajor, Takács.
Gyorsan vezetést szerzett a Vasutas, Szabó révén. A kitámadó cecei csapat ellen Soós szerezte a második gólt. Szép támadás futott végig a
pályán, kijátszották a Vasutast, dr. Erdélyi átadásából Démuth lõtt gólt. Szöglet után Danicseknek másodszorra is sikerült a labdát a kapuba emelni, egyenlõ az állás. Egy Vasutas-támadás végén Gászler lõtt védhetetlen gólt. Többet
támadtak a ceceiek, melynek eredményeként
egy perc alatt két gólt is lõttek. Elõbb dr. Erdélyi,
majd Kiss J. volt eredményes. Dr. Erdélyi meglõtte az ötödik, Démuth a hatodik gólt. Két ellentétes félidõt láthatott a közönség, az elsõben a
Vasutas, a másodikban a Cece volt gólerõsebb.
Sárga lap: Szabó. Góllövõk: Szabó, Soós, Gászler, illetve Démuth 2, Danicsek, dr. Erdélyi 2, Kiss
J.

Big Daddy Laca bisztró–
Vidám Fiúk 1:6 (0:3)
Vezette: Szakács I. Laca: Radó, Kiss, Huszár T.,
Fazekas, Huszár L. Csere: Kovács, Schmidt, Sereg, Tóth. Vidám Fiúk: Kiss, Kovács R., Huszti L.,
Horváth I., Huszti J. Csere: Huszti R., Kovács F.
Hogy ezen a mérkõzésen ki lesz a gyõztes nem
volt nehéz megjósolni. Pedig a Vidám Fiúk csapata sem játszott kiemelkedõen. A két csapat
tudásbeli különbsége meglátszik a lõtt gólok
számában. A szerencsével igencsak hadilábon
állt mindkét csapat. Piros lap: Huszár L. 2 perc.
Góllövõk: Fazekas, illetve Huszti L., Huszti R. 2,
Horváth I. 2, Huszti J.

Arsenal–Légió 2000–Fair Bútor
4:7 (0:2)
Vezette: Tóth I. Arsenal: Kiss A., Derecskei, Veres G., Lukács, Palásti. Csere: Érsek, Kiss R., Veres P. Légió: Megyesi, Németh, Csuti II., Magyar, Mondovics. Csere: Csizmadia, Csuti I., Szilágyi Cs., Szilágyi F. Jó iramú, változatos mérkõzésen majdnem egyenlített az Arsenal, de mint
ilyenkor lenni szokott, a lehetõséget jobban kihasználó, a tabellán elõkelõbb helyet elfoglaló
Légió 2000 Security–Fair Bútor csapata kétséget sem hagyott arról, hogy ki a jobb csapat.
Megérdemelten gyûjtötték be a három pontot a
gólzáporos mérkõzésen. Góllövõk: Lukács, Derecskei 2, Kiss R., illetve Magyar 2, Csuti I. 2,
Mondovics, Csuti II., Németh.

Sárkeresztúr KIKE–Twister
4:2 (4:0)
Vezette: Tóth Z. KIKE: Visi, Szauervein, Vörös,
Hajdinger, Sütõ. Twister: Bodoki, Tóth A., Balogh, Szabó L., Budai. Csere: Bognár T., Szabó

M., Tóth V. Jó elsõ félidõt produkált a Kike csapata, biztos vezetést szerzett. A gólképtelenséget Szauervein törte meg a 8. percben, Vörös L.
tovább növelte az elõnyt a 10. percben. Szabó
M. és Bodoki összehozták a harmadik találatot a
17. percben. Szép támadás végén Vörös lõtt
okos gólt a 19. percben. A második félidõben
változott a játék képe. Míg a Kike a játék lassítására törekedett, addig a Twister sorra vezette
veszélyes támadásait. Szabó M. indítását Bognár elhúzta Visi mellett, okosan gurította kapuba
a labdát. Szöglethez jutott a Twister, Balogh úgy
dobta be a labdát, hogy Visi csak beljebb tudta
segíteni. Tûz alá vették Visi kapuját, eredménytelenül. A mérkõzés legnagyobb helyzetét Hajdinger hagyta ki. Egyedül állt a kapussal szemben, a labdát belelõtte Bodokiba. Góllövõk: Szauervein, Vörös 2, Sütõ, illetve Bognár T., Balogh.

Reál Margit–Toledo 2005
0:3 (0:1)
Vezette: Szakács I. Reál: Verbóczki, Kiss J.,
Márton, Dani, Kiss Cs. Csere: Fekete, Illyés,
Rozgonyi. Toledo: Horváth I., Bodoki, Csuti T.,
Kiss L., Dombi. Csere: Barabás, Horváth Zs.,
Kiss A., Orbán. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi
TV adásában láthatják. Góllövõk: Kiss A., Bodoki, Rozgonyi öngól.

Pusztaegresi Fiúk–Haladás
1:6 (1:3)
Vezette: Tóth I. P. egres: Ellenbruck, Bihar, Batári, Kolonics, Fodor. Csere: Egyed, Kurgya, Magyar, Õri. Haladás: Géczi, Szántó Zs., Balogh,
Szántó K., Varga. Csere: Kis-Szabó, Krajczár.
Gyõzelmével a Haladás megszilárdította helyét a
tabellán. 6. perc: Szántó Zs. lõtt gólt. 10. perc:
Batári kilõtte a bal felsõ sarkot. 14. perc: Krajczár, Pengõ, és gólt lõtt. 15. perc: Balogh lõtt
gólt. A második félidõ egyértelmûen a Haladás,
ezen belül Varga gólerõs játékáról szólt. Góllövõk: Batári, illetve Szántó Zs., Krajczár, Balogh,
Varga 3.

Taki Team–Extrém 2:3 (1:2)
Vezette: Szakács I. Taki Team: Lajtos, Vörös,
Bodó, Rohonczi G., Tar. Csere: Rohonczi R.
Extrém: Vörös, Oszvald, Roszkopf, Vámosi, Dévényi, Horváth D. Csere: Horváth T., Juhász. A
mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában láthatják. Góllövõk: Rohonczi R., Rohonczi G., illetve Oszvald, Dévényi, Vámosi.

Bad Boys–BB–Truck SE
2:2 (0:1)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, ifj.
Soós, Horváth F., Kuti. Csere: Hajba, Horváth I.
BB–Truck: Meilinger, Balázs, Dobrovoczki,
Zobák, Zádori. Csere: Gilicze, Kovács, Pálinkás.
5. perc: Zobák ügyesen játszotta meg a labdát, a
jobb helyzetben lévõ Zádorihoz passzolt, aki kilõtte a hosszú sarkot. 11. perc: Zobák került
nagy helyzetbe, de kapu mellé emelt. 19. perc:
Zádori ballábas lövését Porkoláb lábbal mentet-

te. 23. perc: Meilinger tétovázott a kapu elõtt,
nem tudta eldönteni, hogy mit csináljon, ezt Kuti
kihasználta, a kapus feje felett a kapuba emelte a
labdát. Nagyon változott az iram. 28. perc: Pálinkás egy testcsellel lefordult védõjérõl, újból
megszerezte a vezetést csapatának. 29. perc:
Zobák lövését Porkoláb lábbal hárította. 30.
perc: Kuti tisztára játszotta magát és újból
egyenlített. Ellentétes félidõk voltak, az elsõben
a BB–Truck játszott jobban, míg a második félidõben a Bad Boys játéka volt a meghatározó,
sok helyzetet dolgoztak ki, de azokat nem tudták
értékesíteni. A játék képe alapján azonban mindegyik együttesben benne volt a nyerési lehetõség. Sárga lap: Horváth F. Góllövõk: Kuti 2, illetve Zádori, Pálinkás.

OMV–Magnum 0:4 (0:2)
Vezette: Tóth Z. OMV: Plézer, Lengyel, Halasi,
Killer, Gráczer. Csere: Erõs, Fábián, Nagy, Szili.
Magnum: Györök, Vinkelmann, Máté, Lakatos,
Bor. Csere: Csendes, Kiss, Mihalkó. 2. perc: Halasi lõ kapu mellé. 3. perc: Gráczer lõ kapu mellé.
Lassú a játék! 4. perc: Halasi ismét nem találja el
a kaput. 5. perc: Lengyel lövését Györök lábbal
hárítja, és még ugyanebben a percben Gráczer
lövését is lábbal hárítja. 9. perc: eddig szinte veszélyt sem jelentett az OMV kapujára a Magnum, ekkor Bor rázta meg magát, azonban lövése nem találta el a kaput. 10. perc: Bor egy elõre
ívelt labdát fejjel csúsztatott a kapu fölé. 11.
perc: Lengyel hazagurította a labdát, Plézer ki
akarta azt rúgni, de lába alatt becsúszott a kapuba. Nagy kapushiba után, öngóllal szerzett vezetést a Magnum. Megváltozott a játék képe. A gól
felhozta a Magnumot. 12-13. perc: Bor kétszer is
próbálkozott lövéssel. 14. perc: Kiss lõ kapu mellé. 15. perc: Gráczer lõ kapu mellé, a válasz Mihalkó részérõl érkezik, szintén zenész. 19. perc:
Szili a kapufát találta telibe. 20. perc: Halasi hibájából Vinkelmann beállítja a félidõ eredményét. A második félidõ megint OMV-támadásokkal indult. 21. perc: kétszer is bizonyítania
kellett Györöknek, elõbb Gráczer, majd a nagyon
akaró Lengyel lövését hárítja. 22. perc: Lengyel
lõ kapu mellé. 25. perc: Kiss lövése Plézerrõl kipattant a mezõnybe. 26. perc: Killer lõtt kapufát.
28. perc: Lengyel telibe találja a kapufát. Még
ugyanebbõl a kipattanóból Mihalkó egyedül tör
kapura, és növeli az elõnyt. 29. perc: Killer
megint nem találja el a kaput. 31. perc: Kiss lövését védte Plézer. 33. perc: kegyelemdöfés a
Magnum részérõl. Bor Kiss átadásából szerezte
a negyedik találatot. 36. perc: Szili lövését védi
lábbal szögletre Györök. Ha egy hétig játsszák
ezt a mérkõzést, az OMV talán akkor sem lõ gólt.
Sárga lap: Nagy. Góllövõk: Lengyel (öngól), Vinkelmann, Mihalkó, Bor.

Flamengó–Krencz Nagyker
3:12 (0:4)
Vezette: Tóth I. Flamengó: Németh, Tóth, Berta,
Lakatos, Derecskei. Csere: Banda, Gál, Verbóczki. Krencz: Pálinkás, Kõvágó, Király, Csendes, Gyenis. Csere: Ragyamóczki, Somogyi. 1.
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perc: Kõvágó 16 méterrõl lõ, Németh lábbal
akart menteni, a labda a kapuban köt ki. 3. perc:
Lakatos lõ kapu mellé. 4. perc: Somogyi lövésére Németh még a kezét sem tudta felemelni, vágódott a labda a kapuba. 5. perc: Kõvágó csõrrel
lõtte a labdát, mely az elmélázó Németh lába között a kapuban kötött ki. 8. perc: Berta lövését
védte Pálinkás. 10. perc: Berta lövése Pálinkásról Lakatos elé pattant, lõtt, kapu fölé. 12. perc:
Somogyi lövését bravúrosan hárította Németh,
majd Gyenis lövésénél ismételt. 15. perc: Verbóczki lövését védte Pálinkás. 16. perc: Csendes lövését még hárította Németh, de Kõvágó
lövésével szemben tehetetlen volt. Csillapodtak
a kedélyek a biztos vezetés tudatában. 22. perc:
Király nem tudta a labdát átemelni a fekvõ Némethen. 23-24. perc: mindkétszer Csendes lövése után talált utat a labda Németh kapujába.
25. perc: Verbóczki régi napjaira emlékeztetõ
nagy gólt lõtt. 26. perc: Somogyi egyéni akció
után lövi a hetedik gólt. 29. perc: Banda, a Lajos
lefordult védõjérõl, Pálinkás lába között lövi a
labdát a kapuba. 30. perc: Kõvágó sziporkázik,
ismét beveszi a kaput. 32. perc: miért Király a király? Mert Somogyi átadásából gólt szerez! 33.
perc: újból Király kerül nagy helyzetbe, de megkegyelmez alattvalójának. 34. perc: Somogyi átadása után Csendes eredményes. 34. perc:
nincs kegyelem, Király belõtte a labdát a kapuba. 35. perc: a sokat szidott Banda szépít az
eredményen. 39. perc: Csendes kegyetlenül beütötte a labdát a kapuba. Berta szerint tragikomédia, amit a csapat nyújtott ezen a mérkõzésen. Góllövõk: Verbóczki, Banda 2, illetve Kõvágó 4, Somogyi 2, Csendes 4, Király 2.

Tabella

DKS–Memphis Plusz 0:10 (0:6)
Vezette: Tóth Z. DKS: Suplicz, Kelemen, Somogyvári, Domján, Strausz. Csere: Márkovics.
Memphis: Boros, Takács, Roszkopf, Fodor,
Emperger. Csere: Deák, Herczeg, Molnár,
Zámbó. Jó iramban kezdõdött a mérkõzés, hamar dûlõre akarta vinni a gyõzelmet a Memphis.
1. perc: Roszkopf hagyott ki nagy helyzetet. 2.
perc: Emperger egymás után kétszer is hibázott.
4. perc: Domján a kapufát találta telibe. 6. perc:
Domján került helyzetbe, de hibázott. 7. perc:
Emperger törte meg a csendet, megszerezte a
vezetést csapatának. 8. perc: Fodor kapufára fejelte a labdát. 9. perc: Emperger az üres kapuba
gurította a bõrt. 10. perc: Fodor is betalált. 11.
perc: Boros biztosan védte Domján nagy lövését. 15. perc: Herczeg lõtt kapu mellé. 16. perc:
Márkovics jó helyzetbõl kapu mellé lõtt. Támadt
a DKS, bánta. 19. perc: Roszkopf ballábas lövése
után a labda a kapuban kötött ki. 20. perc: Molnár lõtt gólt. Még ugyanebben a percben Deák
állította be az elsõ félidõ eredményét. A második
félidõ elején szórakoztak a Memphis játékosai,
jobbnál jobb helyzeteket hagytak ki. 27. perc:
Fodor tovább növelte az elõnyt. 29. perc: Fodor
átadása után Emperger lekezelte a labdát és higgadtan továbbította a kapuba. A DKS játékosai
nem találták el a kaput, vagy Boros védett. 38.
perc: Molnár átadását Deák értékesítette. 40.
perc: kölcsön kenyér visszajár! Most Deák szolgálta ki Molnárt, beállítva ezzel a végeredményt.
A DKS gólképtelensége meglepetés. Góllövõk:
Emperger 3, Fodor 2, Roszkopf, Molnár 2, Deák
2.
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Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém
12
2. Memphis Plusz
10
3. Magnum
10
4. Krencz Nagyker
9
5. OMV
9
6. Sárkeresztúr KIKE
8
7. Légió 2000–Fair Bútor 8
8. DKS
3
9. Flamengó
3
10. Taki Team
4
11. Twister
2
12. Arsenal
-

1
2
1
1
2
1
1
1
2
-

1
2
3
4
3
5
6
10
10
10
10
14

80:24
72:28
51:39
69:34
65:30
52:34
53:46
35:70
23:66
28:61
33:59
22:90

37
32
31
28
26
25
24
10
10
9
8
-3

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

Góllövõállás:
I. Vámosi Dávid
II. Gráczer László
III. Emperger János

Extrém
30 gól
OMV
27 gól
Memphis Plusz 23 gól

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

8
7
6
7
5
5
5
4
9
5
-

2 3
2 4
4 3
- 5
3 5
3 4
3 4
4 5
1 7
1 7
2 11

57:28
56:39
40:32
38:39
47:45
38:35
40:36
42:39
37:51
42:49
27:71

26
23
22
22
18
18
18
16
16
16
2

Góllövõállás:
I. Horváth
II. Kuti
III. Dr. Erdélyi

27 gól
22 gól
17 gól
G. F.

SAK-HÍREK

Hazai pályán illetve asztaloknál folytatta a
Sak NB III-as csapata a bajnoki fordulót, a
székesfehérvári Kodolányi iskola csapata
volt az ellenfél. Az eddig lejátszott mérkõzések zöme döntetlenül végzõdött, nem
bírtak egymással a csapatok. Az õszi fordulóban a kodósok szerezték meg a gyõzelmet. Most is úgy indult a mérkõzés, hogy x
lesz az eredmény, a párosoknál Lovász L.
és ifj. Papp L. vereséget szenvedtek, de
szerencsére a Dörögdi—id. Papp párosnak sikerült gyõzni. Az egyéni mérkõzések
során is sokáig fej-fej mellett haladtak a
csapatok, csak az utolsó két mérkõzésen
dõlt el, hogy ki lesz a gyõztes. Lovász Lajos
négy mérkõzést nyert, ifj. Papp és id. Papp
László két-két mérkõzéssel, míg Dörögdi
Gábor egy mérkõzéssel járult hozzá a
10-8-as hazai gyõzelemhez.
A következõ mérkõzésre a jövõ hét végén
kerül sor: Pápára utazik a csapat, elõrehozott mérkõzésre. Utána február 9-én Balatonalmádi csapata látogat Sárbogárdra.
Ha jó mérkõzéseket szeretnének látni, érdemes lesz kilátogatni február 16-án a
töbörzsöki csarnokba 11 órakor.
Minden érdeklõdõt vár a SAK csapata

I. Férfi amatõr
kézilabda-bajnokság sorsolása
I. forduló
2008. február 1.

IV. forduló
2008. február 22.

18 óra: Lelkes Ifjak–Atlanta
19 óra: Huricans–Gréta Bútor
20 óra: Légió 2000–Toledo

18 óra: Lelkes Ifjak–Huricans
19 óra: Toledo–Atlanta
20 óra: Gréta bútor–Légió 2000

II. forduló
2008. február 8.

V. forduló
2008. február 29.

18 óra: Gréta Bútor–Lelkes Ifjak
19 óra: Toledo–Huricans
20 óra: Atlanta–Légió 2000

III. forduló
2008. február 15.
18 óra: Légió 2000–Lelkes Ifjak
19 óra: Toledo–Gréta Bútor
20 óra: Huricans–Atlanta

18 óra: Lelkes Ifjak–Toledo
19 óra: Atlanta–Gréta Bútor
20 óra: Huricans–Légió 2000
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A Wycliffe Bibliafordítók története
W. C. Townsend
Isten egy amerikai keresztyént, William
Cameron Townsendet használta arra,
hogy szervezetünket létrehozza. Townsend a múlt század húszas éveiben spanyol
nyelvû bibliákat árult indiánoknak LatinAmerikában.
Townsend ekkor szembesült azzal a
ténnyel, hogy az egyszerû emberek nem
igen értették, és nem is nagyon érdeklõdtek a volt gyarmatosítók nyelvén kiadott
Szentírás iránt. Szíven ütötte és az egész
életét megváltoztatta egy megjegyzés,
amelyet az egyik indián mondott neki: „Ha
a te Istened olyan hatalmas, miért nem beszéli az én nyelvemet?”

SIL Camp Brown
A negyvenes években néhány barátjával,
akiket szintén megérintett a bibliafordítás
ügye, megalapította a Wycliffe Bibliafordítók Szervezetét, amelyhez az azóta eltelt
évtizedek során minden földrészrõl csatlakoztak munkatársak. Az Egyesült Államokon, Kanadán és Ausztrálián kívül fõleg
Európában alakultak ún. Wycliffe társszervezetek, közöttük Magyarországon is.
Ezek az irodák készítik fel és küldik ki azokat a munkatársakat, akik bekapcsolódnak
egy adott népcsoport nyelvén történõ nyelvészeti vagy bibliafordítási munkába.

Magyar bibliák
Nekünk, magyar keresztyéneknek már
századok óta szinte megszokott tény, hogy
a szívünkhöz legközelebb álló nyelven, az
anyanyelvünkön olvashatjuk Isten Igéjét.
Sokszor meglepõdünk, amikor halljuk,
hogy a 21. században még mindig több száz

millió ember van, akik nem osztozhatnak
velünk ebben a kiváltságban.
Fontos leszögeznünk, hogy a Wycliffe Bibliafordítók olyan nyelvekre fordítják a
Szentírást, amelyeken az még egyáltalán
nem létezik, így – értelemszerûen – Magyarországon, magyar nyelven nem végzünk ilyen jellegû munkát. Mégis rendkívül fontos számunkra a tény, hogy Isten
életet átformáló Igéje hozzánk, magyarokhoz is eljutott, s az elmúlt évszázadok alatt
született magyar nyelvû bibliafordítások
közös kincseink. Ezekrõl és történetükrõl
a Magyar Bibliatársulat honlapján olvashatnak.
A mai világban kevés a tiszta forrás. Jézus
Krisztusról hallhat az ember sokféle helyen, de az igazi, autentikus forrás csakis a
Biblia lehet. Meghamisíthatják az üzenetet a különbözõ vallások, tévtanok, de aki
számára a Szentírás elérhetõ, annak tiszta,
hiteles képe lehet a Megváltóról és a szabadulás útjáról. Minden, ami szükséges
ahhoz, hogy valaki Jézussal találkozzon,
ebben a könyvben benne foglaltatik. Fontos, hogy ez minden ember számára elérhetõ és érthetõ legyen!

Miért kell minden nyelvre
lefordítani a Bibliát?
A Biblia üzenete a legvilágosabban az
anyanyelvünkön keresztül tudja megérinteni a szívünket, hiszen az anyanyelvünk a
szívünk nyelve. A Szentírás üzenetének
belsõvé tétele pedig rendkívül fontos mind
a személyes hívõ életben, mind pedig a
gyülekezetek plántálásánál. E nélkül az
alap nélkül nincs hosszú távra szóló
elindulás, de növekedés, fejlõdés sem.
Isten vágya, hogy az Õ üzenete mindenkihez eljusson, hiszen Jézus is így summázta

akaratát búcsúbeszédében: „Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népet.”

„Biblia nélkül rendkívül
nehéz az élet!”
Íme – a teljesség igénye nélkül – néhány
megállapítás, amelyben a világ sok táján
dolgozó munkatársaink, valamint a missziós mezõn élõ helyi ember vallanak arról,
hogy miért látják nehéznek az anyanyelven
olvasható Ige nélküli életet:
* Nem igazán lehet gyülekezetet alapítani.
* Nincs növekedés – következésképpen
halálra van ítélve a gyülekezet.
* Nem lehet jól tanítani.
* Isten nem szól a szívükhöz.
* Hiányzik a békesség, biztonság, vezetés,
az a tapasztalat és erõ, ami csak Isten Igéjében található.
* Hiányzik az életet átformáló erõ.
* Nehéz megérteni a Biblia igazi mondanivalóját, vagyis – bár járnak gyülekezetbe –
nem értik a Bibliát.
* Bizonytalanok a hívõk Isten szeretete, az
üdvösség felõl (Lehet, hogy ez nekik nem
is szól, csak azoknak, akiknek van saját
nyelvû Bibliájuk?).
* Hiányoznak a tapasztalatok, amikben
látják Istent cselekedni.
* Nem világos az üzenet – amitõl változna
az életük.
* Nincs védelem a tévtanításokkal szemben.
* Nincs az az érzés, hogy ez valóban Isten
Igéje, nem csak egy irodalmi alkotás.
* Félelemben élnek az emberek.
* Nincs kézben a szabadulás forrása.
* Hiányzik a dicsõítés, Krisztus gyõzelmének ünneplése.
* Nem tapasztalják Isten Szavának erejét.
* Nem ismerik meg igazán Istent és Jézust.
* ...
Néhány, a Wycliffe munkatársai által fordított Biblia: Cotabato Manobo Újszövetség, Fülöp-szigetek, Gonja Újszövetség,
Ghána, Afrika, Golin Újszövetség, Pápua
Új-Guinea, Hanga Újszövetség, Ghána,
Afrika, Obol megmutatja a Bibliát.
„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”
De hogyan hívják segítségül azt, akiben
nem hisznek?
Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak?
Hogyan hallják meg igehirdetõ nélkül?
És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el?
Így van megírva:
„Milyen kedves azoknak a jövetele,
akik az evangéliumot hirdetik!”
(Forrás: wycliffe.hu)
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési
otthonba!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerõseit

a sárszentmiklósi Sárfoltok Foltvarró Kör
munkáiból rendezett kiállítás

2008. február 4-én (hétfõn)
17 órakor kezdõdõ megnyitójára
a sárbogárdi Madarász József Városi
Könyvtárba.

Február 2., szombat, 19 óra:

INVÁZIÓ
Színes amerikai horror

A kiállítást megnyitja: Varga László ny. pedagógus.
A csoport tagjai: Frölich Istvánné, Kelemen Béláné,
Kristófné Juhász Ildikó,
dr. Pátzay Istvánné és a csoport vezetõje: Varga Lászlóné.

A sárszentmiklósi Sárfoltok Foltvarró Kör kiállítása
megtekinthetõ 2008. február 4-étõl március 1-jéig.

KIÁLLÍTÁS
Tóth Attiláné
Szalay Ágnes olaj- és
pasztell festményeibõl
nyílt kiállítás az Arany János
Mûvelõdési Házban
(Alap, Fõ u. 164.).
A kiállítás február végéig megtekinthetõ.
A képek megvásárolhatók,
akár részletre is!
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Köszönetnyilvánítás
A „Flórián 07” Lövészklub megköszöni
azon személyeknek a támogatását, akik
adójuk 1 %-os felajánlásával, összesen
107.148 Ft-tal segítették munkákat a
2007-es évben. A lövészklub továbbra is
várja nagylelkû felajánlásaikat, segítségüket.
2008-ban felajánlásaikat a következõ
adószámra tehetik meg: 19098320-1-07.
Az egyesület neve: „Flórián 07” Lövészklub.
Köszönettel: ifj. Kiss András elnök

SPORTBÁL
CECÉN
2008. február 9-én,
szombaton,
19 órai kezdettel
sportbált szervezünk az
iskoláskorú cecei utánpótlás
csapat javára a cecei
mûvelõdési házban.
Belépõdíj felnõtteknek: 1.500 Ft,
gyerekeknek: 1.000 Ft, ami a
vacsora árát
(rántott szelet körettel) is
tartalmazza.
A bál kezdetén az ifjú labdarúgók
teljesítményét is értékeljük.

Zenél: Szabó László.
Büfével és tombolával várjuk
a szíves támogatókat!
Jegyek vásárolhatók a községi
könyvtárban Sárvári Ilonánál,
valamint Király László edzõnél.
Egyéb információt kérhetnek
a 06 (25) 234-153-as telefonszámon!
Mindenkit szeretettel várunk!

Carol Bennet (Nicole Kidman) pszichiáter
környezetében különös események történnek, amelyeket elõször nem is kapcsol össze
egy ûrsikló balesetével. Egyik betege azt állítja, hogy férje egy idegenné változott át; váratlanul lecsökken az utcai erõszak; és fia,
Oliver Halloween-cukorkájában furcsa anyag
érkezik Carol otthonába – valami, ami olyan,
mintha élne... Carol elmondja barátjának és
kollégájának, Ben Driscollnak (Daniel Craig),
hogy úgy érzi, nagy baj van, és különösen aggasztó, hogy a hatóságok nem vesznek tudomást az ügyrõl; azt hajtogatják, hogy csupán
egy újfajta influenzajárvány tört ki. Carol lassan rájön, hogy azok az emberek, akiknek a
védõoltásokat kellene beadniuk, valójában a
kórokozót terjesztik. Az ismeretlen eredetû
spóra alvás közben támadja meg az ember
DNS-ét, és a fertõzött személyt olyasvalakivé
változtatja át, aki belülrõl nem emlékeztet
többé egykori önmagára. Kihal belõle minden
érzés, és már csak egy cél vezérli: továbbadni a fertõzést. Carol, miközben minden erejét
megfeszítve próbál ébren maradni, kétségbeesett utazásra indul a megváltozott világban, hogy megtalálja fiát. Bármennyire fél is,
nyugodtnak kell maradnia, nehogy leleplezzék... nem mutathat érzéseket... és ami a legfontosabb, nem alhat el.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

MORFONDÍROZÁS
Nagymama
receptjei
Babos zöldségtál
pulykahússal
Hozzávalók 4 személyre: 1 kisebb fej
karfiol, 300 g zöldbab, só, 200 g filézett
pulykamell, 2 ek. fõzõvaj, bors, 250 g
sárgarépa, 1 cs. zöldhagyma, 2 cs. metélõhagyma, 100 ml olívaolaj, 2 ek. aprított mandula.
Elkészítés: Megtisztítjuk és megmossuk
a karfiolt és a babot. A karfiolt rózsáira
szedjük, a babot félbevágjuk, majd
mindkettõt sós vízben 10 percig fõzzük.
A húst leöblítjük, felitatjuk róla a nedvességet, csíkokra vágjuk. A serpenyõben felhevített fõzõvajon körülbelül 4
percig sütjük. Kivesszük, sózzuk, borsozzuk, melegen tartjuk. A megtisztított sárgarépát vékony csíkokra vágjuk.
A zöldhagymát megmossuk és karikákra vágjuk, majd a répával együtt megpirítjuk a hús zsiradékában. Hozzáadjuk a
karfiolt és a babot, és fedõ alatt 5 percig
pároljuk. Végül beleforgatjuk a húst. A
metélõhagymát megmossuk, szárazra
rázzuk és felaprítjuk. Elkeverjük az olívaolajjal, a mandulával, sóval és borssal
fûszerezzük. A keveréket a zöldségbe
forgatjuk. Zöldfûszerrel díszítve tálaljuk.

Majonézes alma
sajttal
Hozzávalók 4 személyre: 1 fej saláta,
600 g alma, 150 ml majonéz, 200 g sajt,
pár csepp citromlé, a díszítéshez mentalevél és eper, málna vagy koktélcseresznye.
Elkészítés: A salátát leveleire szedjük
és jól megmossuk, lecsepegtetjük, szárazra rázzuk.
Az almát meghámozzuk, magházát eltávolítjuk, majd egyenletes kockákra
vágjuk. Keverõtálba rakjuk, ráöntjük a
majonézt, és pár csepp citromlével átkeverjük. A tejszínes sajtot azonos
nagyságú kockákra vágjuk, mint az almát, és hozzáadjuk. A nagyobb salátalevelekkel körberakjuk a tányért (tányérokat), a maradék leveleket apróra tépkedjük, és az almával, sajttal együtt
összekeverjük. Az elõkészített salátalevelekre halmozzuk, színes gyümölccsel
és mentalevéllel díszítve hidegen tálaljuk. Kínálhatjuk grillek, halak és sültek
mellé köretként is.

Így beszélt egy egyetemi oktatónõ a múltkor a rádióban: „A mai fiatalokból teljesen
hiányzik a közösségi érzés. Eszükbe sem
jut arra gondolni, mi a jó a közösségnek,
csakis és kizárólag arra koncentrálnak,
hogy õk hogyan érvényesülnek, õk hogy
léphetnek elõre. Emiatt lehet, hogy sikeresek, de sokszor sivár az életük, nincs benne
melegség. Ha õk felnõttként bekerülnek a
nagy életbe, az összetartozás érzése helyett egymás letaposása lesz az irányadó elvük.”
Egyetemistákat is hallottam panaszkodni
az egyetemen uralkodó rideg légkörrõl, a
kapcsolatok gépiességérõl, néha ellenségességérõl. Diák diákra bizalmatlanul tekint, a hallgató még vizsgán sem találkozik
a professzorral, a számonkérés lélektelen
papíron keresztül, tesztekkel történik. De
a középiskolák világából is uralkodó klikkekrõl, megalázásokról, csicskázásokról,
véres verekedésekrõl, sõt, társak agyonverésérõl lehet hallani.
Régen sem volt eszményi béke a fiatalság
körében, voltak bunyók, klikkek, de most –
úgy látszik – valami tényleg elromlott.
Kisgimista koromban cserkész voltam. Barangoltunk a természetben. Jó kis számháborúk voltak. A gimnáziumban biztosítottak egy cserkészszobát, szombat délutánonként nagy nótázást csaptunk ott, a fiatalabb tanárok is velünk énekeltek. Imádtuk és bámultuk a nagyok raját, õk külön
indián törzset alakítottak, tolldíszes, rojtos
ruhában száguldoztak a fák között. Szinte
istenítettük õket, képesek voltak arra,
hogy példaképek legyenek.
Egyetemi vizsgán a tanár megkínált a süteményébõl, de egy kollokviumot egyenesen
az egyik környékbeli sörözõben bonyolított le velünk a vizsgáztató. És bármilyen
hihetetlen, ott is megkövetelte a tananyagot. A tanárainkkal kirándultunk, együtt
énekeltünk velük például a Szépasszony
völgyében, Egerben.

Amikor bekövetkezett a rendszerváltásnak nevezett politikai színjáték, megtiltották, hogy az iskolákban újra megszervezzék a cserkészetet. Igaz, hogy a vörös nyakkendõs úttörõket is kitiltották. Az indok:
az iskolák (és munkahelyek) ne legyenek
politikai csatározások színterei. Az akkori
rendszerváltó erõk pillanatnyilag helyzeti
elõnyben voltak, és ezzel a tilalommal
akarták lecsökkenteni a régi, kádári rendszer pozícióit a társadalomban. Cserében
azonban lemondtak az újabb, demokratikus szellemiségû szervezetek honosításáról is.
Ma látszik, hogy a kádárizmus visszaszorításának terve nem vált valóra, bár nincsenek kisdobosok és úttörõk az iskolákban.
Azért sem, mert cserkészek sincsenek,
akik által szélesebb körökben elterjedhetett volna egy felelõs, etikus, társadalmilag
aktív életelv.
A rendszerváltás egyik abszurditása (a sok
közül), hogy kipusztította az iskolákból a
gyermekszervezeteket, ifjúsági szervezeteket. Szoros kapcsolatban van ezzel a fiatalság csellengése, az ifjúsági bûnözés és a
serdülõk aszociális beállítottsága. Na meg
az, hogy már a középiskolában is ritka az
igazi társas élet, a gyerekek életük sivársága ellen az alkoholban, drogokban keresnek pótszert.
Bízom egy olyan leendõ kormányzatban,
amelyik ledönti a hangos, de társadalmilag
tulajdonképpen eljelentéktelenedett csoportok által felállított tilalomtáblákat.
(L. A.)

AKCIÓS TÁPOK
Bárány indító

3.608 Ft/40 kg

Bárány nevelõ

3.441 Ft/40 kg

Ló táp

3.598 Ft/40 kg

Baromfi nevelõ

1.888 Ft

Tojó

1.846 Ft

Tejporos malac

2.393 Ft

HEVES THERM mintaterem nyílt:

Malac granulát

3.691 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 168.

Malac dercés

3.595 Ft

(a Photo Hall mellett)

Süldõ granulát

3.628 Ft

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Süldõ dercés

3.532 Ft

széles választéka elérhetõ áron!

Hízó granulát

3.419 Ft

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

Hízó dercés

3.323 Ft

INGYENES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT!
RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕ!
SZAKSZERÛ SZERELÉS!

Szoptatós koca

3.778 Ft

Süldõhízó koncentrátum

2.744 Ft/20 kg

Süldõhízó koncentrátum

5.310 Ft/40 kg

Az akció 2008. február 1-jétõl április 30-ig tart.

Malac koncentrátum

2.933 Ft/20 kg

Bereczk Róbert
Telefon: 06(30)9377 545, fax: 06(25)461 237,
e-mail: bereczkr@invitel.hu

Malac koncentrátum

5.756 Ft/40 kg

Bejárati ajtók -20% kedvezménnyel.

Érdeklõdni: SÁRBOGÁRD, ÁRPÁD UTCAI
TÁPBOLT, telefon: 06 (30) 382 4133
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Mesék a miklósi iskolából

A kis Margarét története
Befejezõ rész
Egyszer csak a végsõkig elkeseredett Ákos telefonja megcsörrent:
– Halló! – szólt bele a telefonba.
– Dr. Bereki Annamária vagyok, és szeretném közölni, hogy a
doktor úr elvállalta a mûtétet, és nem kell Franciaországba menni, mert õ jön ide. Holnap érkezik, és a mûtéti díjat is elengedte.
– Csak viccel, ugye? – kérdezte hitetlenkedve Ákos.
– Nem, teljesen komolyan beszélek!
– Melyik kórházba vigyük a kislányunkat?
– Nem kell vinni sehova, idejön a doktor úr, ahol most van.
– Köszönjük szépen! Viszonthallásra!
– Viszonthallásra!
Ákos arcára mosolyt ült ki, ami már régóta nem történt meg.
– Mi történt? – kérdezte Dorina.
– A doktor úr mégis elvállalja a mûtétet, holnap érkezik, itt helyben mûti meg Margarétot, és még a mûtét díját is elengedte! –
mondta Ákos örömteli hangon.
– Ez csodálatos! De, hogy hogy meggondolta magát? – csodálkozott Dorina.
– Nem tudom, de rendes tõle, hogy mégsem hagy cserben bennünket!
A cicák is megtudták, hogy mégiscsak sikerült a tervük, és remélték, hogy újra együtt lehetnek.
Másnap az orvos tényleg megérkezett. Ákos várta a repülõtéren.
Nem okozott nehézséget a kommunikáció, mert Brain doktor
édesanyja magyar volt. A mûtétet másnapra, csütörtökre tervezték.
Ákos, Dorina és persze egy kosár cica ült a mûtõ ajtaja elõtt és
vártak. Eközben Brain doktor eltávolította a daganatot a kislány
veséjébõl. A megadott két óra múlva kijött a doktor a mûtõbõl, és
közölte a szülõkkel, hogy a mûtét sikerült, de a kislány még így
sem biztos, hogy túléli.
Két nappal a mûtét után még mindig nem javult semmi, de nem is
rosszabbodott.
– A kislányuknak ma lesz a sorsdöntõ éjszakája – mondta Brain
doktor Dorinának és Ákosnak.
Az éjszaka kellõs közepén a macskák irdatlan nyávogásba fogtak,
és fölverték az egész kórházat. Mint kiderült, Margarét kinyitotta
a szemét és rámosolygott a körülötte állókra. Most már biztos
volt, hogy meggyógyul.
Egy hónap múlva már tudott beszélni és egy-két lépést tenni. Két
hónap múlva teljesen rendbejött, és látogatója érkezett: Brain
doktor.
– No, hogy van az én kis betegem?
– Köszönöm szépen, nagyon jól! – felelte egy életerõs hang, a
meggyógyult Margarét.
– Úgy vettem észre, hogy te tudsz a macskáiddal beszélni. Igaz ez?
– Igen, persze, hogy tudok!
– Hát elárulok neked egy titkot. Én is értem a nyelvüket!
– Tényleg?! – csodálkozott Margarét.
Így történt, hogy a kis Margarét meggyógyult, és szeretetben élt tovább szüleivel és cicáival.
Vége
Kósa Petra 6. a osztályos tanuló,
Sárszentmiklósi Általános Iskola

Rejtvény
Tízbõl a tizenegyediket

A rejtvény 10 sorában tíz jól ismert vadállat nevét fejtheted meg. Valamennyi
állat Afrikában él. Segítségül mindegyik állatot egy rövidke jellemzéssel bemutatunk. További könnyítésül a négyzetek betûit beszámoztuk: az azonos számok természetesen azonos betûket jelölnek. A 11. sorban egy további állat neve, mégpedig közismert, IDEGEN neve adódik, ha minden sorból a kiemelt betût sorrendben beírod a körökbe. Az elsõ sorból kiemelt betût az elsõ körbe, a
másodikat a második körbe, a harmadikat a harmadikba és így tovább.

Beküldési határidõ: 2008. február 5.

Megfejtés
Az elõzõ heti rejtvény helyes megfejtése: KAROLA.
Helyes megfejtést küldtek be: Huszár Fruzsina, Sárbogárd, Ady E. út
213.; Barabás Anita és Barabás Tamás, Nagylók; Marton Rita,
Sárbogárd, MÁV-telep 2/b.; Törzsök Beáta, Sárbogárd, Tinódi u. 209.

A szerencsés nyertes: Marton Rita,
Sárbogárd, MÁV-telep 2/b.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben!

Heti idõjárás
Csütörtökön a nap elsõ felében még felettünk lesz egy gyenge hidegfront felhõzete, melybõl többfelé lehet kisebb esõ, fõleg északkeleten és a hegyekben havas
esõ, hószállingózás. Délután nyugat felõl
már csökken a felhõzet. Pénteken változóan felhõs, idõnként napsütéses
idõre számíthatunk, legfeljebb északon lehet itt-ott gyenge esõ. Szombaton
egy markánsabb hidegfront érkezik, immár jelentõsebb csapadékkal: eleinte esõvel, majd északon és nyugaton egyre inkább havas esõvel, hózáporral. Vasárnap már kissé csökken a felhõzet, de szórványosan még elõfordulhat hószállingózás, hózápor, a hõmérséklet pedig több fokkal visszaesik.
A jövõ hét elejére valószínûleg csendesebb, párás, néhol tartósan ködös
idõ köszönt be. A várható nappali hõmérséklet csütörtökön 2, 8, pénteken
3, 10, szombaton 2, 9, vasárnap 0, 5, hétfõn 0, 6 fok körül alakul.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Február 2., SZOMBAT

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld
8.35 Delta 9.10 Pingvinkék 9.20 Blanche 9.25 Heuréka! 9.35 Az ezüst vadló 10.35 Pizsamaparti 11.05
Odüsszeusz kalandjai 11.35 Egy kamasz lány naplója
12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Momentán 13.05
Klipperek 2. 0 13.35 Autóvízió 14.05 Horgony fel!
16.25 Tenisz – Federation-kupa 19.00 Luxor-show
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Ötöslottó-sorsolás 20.15 Agatha Christie: A láthatatlan kéz 21.55 Hírek 22.00 Sporthírek 22.15 Menekülõ
gyermekek 23.55 Koncertek az A38-as hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.00
Receptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 A dadus 13.15 Tequila és
Bonetti legújabb kalandjai 14.20 Tengeri õrjárat 15.25
Döglött akták 16.15 Irány Colorado 2. – Curly aranya
18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 20.00 Dirty Dancing
2. 21.45 A szökevény 0.25 Halálos erõ 2.05 Grizzly
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.50 Szurikáták udvarháza
11.30 Babavilág 12.05 Tökös csajok 12.35 Ed 13.30
JAG – Becsületbeli ügyek 14.30 Bûbájos boszorkák
15.30 Csillagkapu 16.30 Jericho 17.30 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.35 Activity 20.10 Párosan Párizsban 22.00 Beugró
22.40 Cliffhanger – Függõ játszma 0.30 Nyers erõ 2.10
Ed 3.00 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 én hetem 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Világóra 18.35 G7 – Gazdasági magazin 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül – a kultúráról 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.58 Zene 21.02 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Február 3., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23
Kárpát expressz 5.35 Válaszd a mozgást! 5.50
Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.55 Miért épp a demokrácia?
9.55 „Így szól az Úr!” 10.00 Metodista magazin 10.25
Református ifjúsági mûsor 10.35 Útmutató 11.00 Afganisztán 11.30 2008 a biblia éve 12.00 Hírek 12.05 Tizenkét kõmíves 12.35 Borús az ég 13.10 Dunafer
SE-DKSE–Airport Debrecen 15.00 Unokáink sem fogják látni 15.30 Az utókor ítélete 16.05 Feszti körkép
16.35 Elisa Di Rivombrosa 17.25 KészPénz 18.00 Panoráma vasárnap 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24 – Második évad 22.50 Hírek 23.00
Sport7 23.55 Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers-A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 9.00 A tini nindzsa teknõcök
új kalandjai 9.30 Receptklub 9.50 Játék 10.50
MeneTrend 11.10 Auschwitz – A nácik végsõ megoldása 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Tuti gimi 13.35
Johen Doe – A múlt nélküli ember 14.30 Doki 15.30
Mr. és Mrs. Smith 16.35 Medicopter 117 – Légi mentõk 17.30 Õslények kalandorai 18.30 Híradó 19.05
Cobra 11 20.00 Csonthülye 22.25 Heti hetes 23.40
Sztriptíz 1.55 Portré 2.20 Fekete-fehér
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.10 Jó barátok 10.35 Két testõr
11.10 Stahl konyhája 11.40 Mentõhelikopter 12.35
Knight Rider 13.35 Charlie – Majom a családban 14.35
Eureka 15.40 Kyle, a rejtélyes idegen 16.35 Smallville
17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Matador 22.10 True Lies – Két tûz között 0.40
Képírók 2.35 Bírósági mesék 3.25 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Református istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04
Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.04 Válogatás a

Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház 23.00 Hírek, kenó
23.30 Rádiószínház: A kán könyve 23.50 Zene 24.00
Éjszaka

Február 4., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.55 Don Matteo 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 Iskolatársak 14.35 Pénz-vidék 15.05
Tinik, tenisz, szerelem 16.05 Kisváros 16.35 Ablak
17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45
Bûvölet 18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tv
ügyvédje 21.10 Kék fény 22.00 Modern képmesék
22.10 Hétfõ este 22.45 Nyugat 100 – Nyugat-mesék
23.15 Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Tv-taxi 23.50 Beszélgetés a klubban
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Mozimatiné 13.35 Disney-rajzfilm 14.05 Játék 15.25 M, mint muskétás
16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Legyen ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 Halálos terápia 23.30 Reflektor 23.50
Dõl a lé 1.35 Bundesliga 2.40 Autómánia 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Betûbár 10.00
Teleshop 11.05 Színészek 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Hetedik
mennyország 17.00 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban
20.15 Krimihétfõ – Az igazság harcosai 21.15 NCIS
22.15 Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosztály
0.15 Kurázsi 0.45 Tények este 1.15 Frankenstein háza
2.45 Aktív 3.15 Favorit
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
13.22 „Mindenki keresse a saját halálát...” – Részlet
Györe Balázs könyvébõl 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Februári rádiókabaré 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.25 Weszely Ernõ felvételeibõl
20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az én hetem 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Február 5., KEDD
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.05 Don Matteo 11.05 Drága doktor
úr! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Iskolatársak 14.25 Engedjétek hozzám... 14.35 Katolikus krónika 15.05 Tinik, tenisz, szerelem 16.05 Kisváros 16.35
Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek
17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Önök kérték! 21.10 Vitray Tamás televízióssal Alföldi
Róbert beszélget 22.00 Modern képmesék 22.10 Kedd
este 22.45 Kultúrház 23.15 Tûzvonalban 0.10 Hírek
0.20 Sporthírek 0.25 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 M,
több mint muskétás 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Legyen ön is milliomos!
19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 Hiába futsz
22.55 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.30
Maffiózók 0.40 Reflektor 0.55 Bûvölet 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Betûbár 10.00
Teleshop 11.10 Egy rosszcsont manó csínytettei 2.
13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place 15.00 Száguldó
vipera 16.00 Hetedik mennyország 17.00 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.05 Aktív
19.45 Jóban-rosszban 20.15 Miért pont Brian? 21.15
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A nagy fogyás 22.50 Columbo 0.15 Tények este 0.45
Alfred Hitchcock bemutatja 1.15 Egy hét Pesten és Budán 2.45 Aktív 3.15 Favorit
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 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 „Mindenki keresse a
saját halálát...” 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.22 Weszely Ernõ felvételeibõl
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés-tudományról 23.00 Hírek, kenó
23.04 Cigányóra 0.10 Éjszaka

Február 6., SZERDA
MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn
doktornõ, a varázsló 9.45 Tv-taxi 10.05 Don Matteo
11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul nostru
13.35 Iskolatársak 14.30 Nyugat 100 – Nyugat-mesék
15.00 Kormányváró 15.30 Tinik, tenisz, szerelem
16.00 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös
19.20 Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Ó, testvér, merre visz az utad?
21.55 Modern képmesék 22.05 Szerda este 22.40 Kultúrház 23.10 Lapozó 23.40 Hírek 23.50 Sporthírek
24.00 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Mozimatiné 13.30 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 M,
több mint muskétás 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Legyen ön is milliomos!
19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.10 CSI – Miami
helyszínelõk 22.00 LOST – Eltûntek 23.05 Alias 0.00
Reflektor 0.15 Bújj, bújj gonosz! 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00
Koffeinmentes mokka 9.25 Betûbár 10.15 Teleshop
11.25 A dzsungel könyve 2. 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Hetedik
mennyország 17.00 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.45 Jóban-rosszban
20.15 Shark – Törvényszéki ragadozó 21.15 Doktor
House 22.15 Mi kérünk elnézést! 23.15 A médium
0.15 Tények este 0.45 Zavar 2.20 Drága testek 3.10
Aktív 3.40 Favorit
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
13.28 „Mindenki keresse a saját halálát...” 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45
Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23
Weszely Ernõ felvételeibõl 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Február 7., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.55 Don Matteo 11.00 Drága doktor
úr! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Slovenski utrinki 13.05 EGyütt 13.35 Iskolatársak
14.30 Fogadóóra 15.00 Tinik, tenisz, szerelem 16.00
Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.20
Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la carte 22.00 Modern képmesék 22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház
23.10 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 11.25 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilmek 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 M,
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több mint muskétás 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Legyen ön is milliomos! 19.55 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.10 Esti showder Fábry Sándorral
23.00 Házon kívül 23.35 Harcos utcák 0.35 Reflektor 0.50
Infománia 1.20 Áramember 2.55 Házon kívül
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Betûbár 10.15 Teleshop
11.25 Vakáció a buszon 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place
15.00 Száguldó vipera 16.00 Hetedik mennyország 17.00 A
bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.05 Aktív
19.45 Jóban-rosszban 20.15 Szellemekkel suttogó 21.15 Országúti diszkó 23.25 Tangó 23.45 Nyomtalanul 0.45 Tények
este 1.15 Csodaország 3.05 Aktív 3.35 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00
Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.004 Rádiószínház 13.24 Részlet
Györe Balázs könyvébõl 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15
Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál
19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22
Weszely Ernõ felvételeibõl 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Február 8., PÉNTEK
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.05 Don Matteo 11.05 Drága doktor úr!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol domborulnak... 13.30 Körzeti magazinok
14.30 Babatévé 15.00 Tinik, tenisz, szerelem 15.30 Kisváros
16.25 Közlekedõ 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Bûvölet 18.30 Közlekedõ 18.40 Az
örökös 19.20 Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Eurovíziós dalverseny 2008 21.55
Modern képmesék 22.05 Péntek este 22.40 Kultúrház 23.10
Múlt-kor 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Tv-taxi 0.10
Túlélni Picassót
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.10 Receptklub 11.25 Mozimatiné 13.30 Disney-rajzfilm
14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 M, több mint muskétás
16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Legyen ön is milliomos! 19.50 Fókusz 20.25 Barátok közt
21.10 Életre-halálra 23.45 Odaát 0.40 Reflektor 1.00 Itthon
1.20 Nõfaló ufó 3.05 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Betûbár 10.15 Teleshop
11.25 Õrült vakáció 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place
15.00 Száguldó vipera 16.00 Hetedik mennyország 17.00
Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.05 Aktív
19.45 Jóban-Rosszban 20.15 Monk – Flúgos nyomozó 21.15
Terminátor 2. – Az ítélet napja 23.55 Zûrös szörfös 1.40 Tények este 2.10 Drága testek 3.00 Reménysziget 3.50 Aktív
4.20 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00
Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 „Mindenki
keresse a saját halálát...” 13.30 A Hetednapi Adventista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég
a háznál 19.46 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.22 Weszely Ernõ felvételeibõl 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
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A BOGÁRDI TV MÛSORA:
Február 2., szombat: 7.00 Lapszemle vendégekkel, 8.00 Teremfoci: Reál Margit—Toledo 2005,
Taki Team—Extrém, 10.00 Búcsúztató a rendõröknél, 12.00 Lapszemle vendégekkel, 15.00
Vendég a stúdióban: Novák Kovács Zsolt Japánról I. rész, 17.00 Lélekút: A Várady—Szabó család, 19.00 Lapszemle vendégekkel, 20.00 Szelídvízország (40’), Polgárõrök évzárója Alapon (40’),
A magyar kultúra napja Sárszentmiklóson (30’),
23.00 Lapszemle vendégekkel
Február 3., vasárnap: 7.00 Lapszemle vendégekkel, 8.00 Búcsúztató a rendõröknél, 9.00
Szelídvízország (40’), Polgárõrök évzárója Alapon
(40’), A magyar kultúra napja Sárszentmiklóson
(30’), 12.00 Lapszemle vendégekkel, 13.00 Vendég a stúdióban: Novák Kovács Zsolt Japánról I.
rész, 15.00 Kézilabda: Aba—Martonvásár, Rácalmás—Martonvásár, Sárbogárd—Aba, eredményhirdetés, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Hitélet: Japán misszió, 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna
Február 4., hétfõ:7.00 és 12.00 Heti Híradó, 8.00
és 13.00 Sziréna, 16.00 Búcsúztató a rendõröknél, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Február 5., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Városközpont-fórum, Ópusztaszer (45’),
12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Hitélet:
Japán misszió, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Vendég a stúdióban: Novák Kovács Zsolt
Japánról I. rész, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Február 6., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Hitélet: Japán misszió, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 16.00 Bartók mama (30’),
Szabó Gyula, alias Kaktusz (90’), 18.00 Sziréna,

19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Teremfoci: Memphis Plusz—Sárkeresztúr KIKE, Extrém—OMV, 23.00 Lapszemle
Február 7., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00
Memphis Plusz—Sárkeresztúr KIKE, Extrém—
OMV, 12.00 Lapszemle, 15.00 Férfikézilabda: Lelkes ifjak—Atlanta, Huricans—Gréta Bútor,
17.00 Lélekút 19.00 Lapszemle, 20.00 Városközpont-fórum, Ópusztaszer (45’), 23.00 Lapszemle
Február 8., péntek: 7.00 Lapszemle, 10.00 Bartók mama (30’), Szabó Gyula, alias Kaktusz (90’),
12.00 Lapszemle, 16.00 Városközpont-fórum,
Ópusztaszer (45’), 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 oldalunkon
is
megtekinthetõ
a
www.bogarditv.blog.hu címen.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd,
Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható
minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös
csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba
esetén kérjük hívják a következõ számokat:06
(40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259,
06 (20) 9440 445.

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében:
Figyelem, a körmûsoros rendszer megszûnik!
Minden mûsor adott idõpontban fog kezdõdni, a
köztes idõben pedig új képújság látható. Az adás
fogható minden programcsomagban, az O 05-ös
csatornán, a 93.25 Mhz-es frekvencián Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres településeken. Minden csütörtökön 13.00 és 16.00
között MÛSORFRISSÍTÉS!
Január 31., csütörtök: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Szelídvízország
Február 1., péntek: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Örömmondó, benne: a Mészáros család, 14.00 Adventi
református istentisztelet Polgár Tiborral, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Egy kiállítás képei, 21.00 A fahasáb életre keltése
Február 2., szombat: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 9.00 Lélekút a Várady-Szabó
családdal, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Egy kiállítás képei, 14.00 A fahasáb életre keltése, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Szelídvízország

Február 3., vasárnap: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti
Híradó, 8.00 Lapszemle, 9.00 Városfejlesztés
szakemberek szemével, 12.00 Heti Híradó,
13.00 Teremfoci: Reál Margit—Toledo 2005,
Taki Team—Extrém, 17.00 Lapszemle, 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Örömmondó,
benne: a Mészáros család, 21.00 Adventi református istentisztelet Polgár Tiborral
Február 4., hétfõ: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00
Városfejlesztés szakemberek szemével, 17.00
Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Lélekút a Várady-Szabó családdal
Február 5., kedd: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00
Egy kiállítás képei, 14.00 A fahasáb életre keltése, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Városfejlesztés szakemberek szemével
Február 6., szerda: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00
Szelídvízország, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Teremfoci: Reál
Margit—Toledo 2005, Taki Team—Extrém

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és
idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Lajos,
Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kovács
Györgyné, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és még sokan
mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõ- és tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka:
Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk
viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le.
Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a
szerkesztõségben. 4 hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800 Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)
Lekner Kegyelet Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059.
A SÁRBOGÁRDI SZESZFÕZDÉBEN
megindult a PÁLINKAFÕZÉS! Bejelentkezés:
06 (30) 285 1041-es telefonszámon. (756567)
TÛZIFA, AKÁC ÉS TELEKHATÁROLÁSRA
alkalmas tövises gleditschia csemete
ELADÓ. 06 (30) 947 0899.
2008. második felében nyíló SÁRBOGÁRDI
KIRENDELTSÉGÜNKBE MUNKATÁRSAT
KERESÜNK. Feltétel: kreatív, törekvõ, pozitív
egyéniség, jó empatikus és kommunikációs
készség. Felsõfokú végzettség elõny.
Képzés és betanulás Székesfehérváron.
Jelentkezés önéletrajzzal
a sarbogard.fiok@gmail.hu címen.
Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. 06 (30)
681 7675, 06 (30) 235 9498. (300513)
Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30)
290 8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól;
Telefon: 06 (20) 9475 970. (0921381)
Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel. Telefon: 06 (20) 9475 970. (0921381)
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(300840)

Akác tûzifa 2000 Ft/q. 20 q felett ingyenes házhoz
szállítás. 06 (70) 374 0769. (756427)
Korrekt hitelügyintézés. Jelzáloghitelek, lakásvásárlás, hitelkiváltás. Telefon: 06 (70) 395 1026.
(756434)

Sonka-, kolbászfüstölést vállalok. Érdeklõdni: 06
(30) 214 5481. (756069)
Felszolgálót felveszek a Fanni presszóba. Érdeklõdni a helyszínen. (756398)

Örspusztai sertéstelepre sertésgondozót keresek.
06 (30) 342 8189. (756171)
Garázs kiadó Sárbogárd központjában. Érdeklõdni
18.30 után, a 06 (25) 461 642-es telefonszámon.
Szántóföldet bérelnék. 06 (20) 353 2296. (756050)
Nem tápos hízók eladók 100-200 kg-os súlyban. 06
(25) 460 278. (756042)
Árpád-lakótelepen téglaépületben földszinti lakás
eladó. Irányár: 5,6 M Ft. 06 (30) 604 3314. (756045)
Sürgõsen eladó Sárbogárd központjában új, amerikai stílusú családi ház. Irányár: 10,8 millió Ft. 06
(20) 2345 832. (756044)
Árpád-lakótelepen 1. emeleti erkélyes lakás és
garázs eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 321 8644. (756031)
Paplankészítés tollból, szivacsból. Pákolicz
Árpádné, Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. 06 (25)
476 051. (756025)
Az M6-os autópályán Dunaújváros magasságában, OMV töltõállomás nõi munkatársat keres. Telefon: 06 (30) 385 0414, 06 (30) 505 6561. (756175)
Farsangi jelmezek kölcsönözhetõk Sárbogárdon a
101 Kisruha üzletben az OTP-vel szemben. (756174)
Sárbogárd központjában, nyugodt helyen, téglaépületben, I. emeleti 2 szobás, parkettás, erkélyes
lakás eladó. Egyedi fûtés kialakítható. Ár: megegyezés szerint. 06 (20) 484 4763. (756181)
Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, felújított, erkélyes lakás eladó. 06 (30) 638 3533. (756107)
1986-os Skoda 120 L áprilisig érvényes mûszakival
eladó. 06 (70) 618 6420. (756108)
Megkímélt állapotú APRILIA SR-robogó eladó. 06
(70) 639 0924. (756183)
Sárszentmiklóson a Deák Ferenc utcában háromszobás családi ház eladó. 06 (30) 361 1210.
Építési telek Sárszentmiklóson teljes közmûvel
(víz, villany, gáz, csatorna) eladó. 06 (70) 619 9587.
(756200)

Árpád-lakótelep, 53 m2-es, 4. emeleti, erkélyes,
felújítandó lakás eladó. Telefon: 06 (70) 206 8876.
(756584)

Malacok eladók. Érdeklõdni: Sárbogárd, BajcsyZs. u. 87. 06 (30) 913 5795. (756582)
Villanyszerelést vállalok. 06 (30) 412 9867. (756578)
Sárbogárd központjában 2,5 szobás, komfortos
családi ház eladó. 06 (30) 412 9867. (756578)
Villanyszerelést vállalok rövid határidõvel. 06 (30)
378 3405. (756160)
Pulykák eladók Sárbogárdon. 06 (70) 392 6473.

Masszázs (gyógy, frissítõ). Telefon: 06 (30) 581
2353. (756586)
Fehér Ablak Kft. Mûanyag nyílászárók, redõnyök a
legolcsóbban! Ingyenes felmérés, árajánlat-készítés és kiszállítás. Házak, lakások teljes nyílászáró-cseréinél 30 %-os kedvezmény. Telefon: 06 (20)
939 1579, 06 (70) 453 7289. (756638)
Igényesen felújított családi ház eladó. 06 (30) 348
4373. (756636)
Vörös tojótyúk-vásár 380 Ft/db. Szállítás február
végén. Rendelhetõ február 14-ig. Bondor János,
Sárbogárd, Tinódi utca 202. 06 (25) 462 189, 06
(30) 442 4971. (756634)
Ingyenes hitelügyintézés! Építésre, vásárlásra, hitelkiváltásra. Érdeklõdni: 06 (20) 323 6011. (756639)
Lakás kiadó az Ady-lakótelepen. Egyedi fûtéses.
Érdeklõdni: 06 (70) 453 0509.
Cecén másfélszobás ház áron alul eladó. 06 (30)
606 9931, 06 (30) 624 6255. (756596)
Telek eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 830 0750. (756592)
Sárbogárdon házat vásárolnék 06 (20) 343 3430.
(756640)

(756564)

Eladó Zastava személygépkocsi, kitûnõ állapotban, Sárbogárd, Árpád-lakótelep 22/B. fsz. 2. Telefon: 06 (30) 473 6403. (756513)

Üzlethelyiség kiadó, Ady E. út 101. szám alatt, a
Fanni presszó mellett. 06 (30) 9165 891. (756645)

helyi képviselete

AKCIÓ

Újra megnyitunk!

és

FEBRUÁR 1-JÉTÕL!

A MENÕ MANÓ

A CITY CARTEL INGATLANIRODA

ügyfelei részére ingatlanokat.
Teljes körû ügyintézés,
hitellebonyolítás egyénre szabott
konstrukcióval.

DOMESTOS 750 ml
BONUX ACTIV 2 kg
TOMI KRISTÁLY 2 kg
SILAN 1 liter
LIFEBOY tusfürdõ
PAMPERS óriáscsomag

350 Ft
850 Ft
1040 Ft
390 Ft
450 Ft
2700 Ft

Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.
Telefon: 06 (30) 979 8469

Sárbogárd, Ady E. út 115.

Malacok eladók. 260 Ft/kg. 06 (25) 460 969.

2008. február 2-tõl
szeretettel
várja
kedves
vásárlóit!

Bogárd és Vidéke 2008. január 31.
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BÚTORVÁSÁR

PALACKPRÉS

a Fair 2002 Kft.-nél!

mûanyag palackok tömörítésére

Kárpitos és fenyõbútorok
5-20%-os akciója!

Használatával a mûanyag palackok
1/6 részre zsugoríthatók.

ÜLÕ- ÉS FEKVÕBÚTOROK, FENYÕ GARDRÓBOK,
SZEKRÉNYEK, ÁGYAK STB.

A készülék ára: bruttó 4.800 Ft.

Vásároljon a GYÁRTÓTÓL TERMELÕI ÁRON garanciával,
házhoz szállítással.

Tárgyaló- illetve számítógépszékként is
használható bõr székek korlátozott számban
kaphatók 23.900 Ft helyett 6.000 Ft/db.
Vállaljuk bútorának áthúzását és teljes felújítását szállítással,
DÍJMENTES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL!
Bentex biomatracok a legjobb áron!
Továbbá szivacsos és rugós matracok készítése
standard és egyedi méretre is!
Akcióink a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig tartanak!
Fair 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93.
Nyitva tartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-12-ig. Telefon: 06 (20) 982 6630,
fax: 06 (25) 469 986, e-mail: fairkft@tolna.net

A palackprés megvásárolható:

7000 Sárbogárd, Árpád út 108. alatti
szolgáltató központban.
A zsugorítmányok átvételi ára:
– 1,5 illetve 2 literes palack esetén 4 Ft/db,
– 0,5 literes palack esetén 2 Ft/db.
A zsugorítmány minõségi elvárásai:
– A palack kupakját el kell távolítani.
– A palack oldalán levõ címkét
el kell távolítani.
– A palack szennyezõanyagot sem kívül,
sem belül nem tartalmazhat.
– A palackot tartalmától teljesen meg kell
tisztítani, annak üresnek
és tisztának kell lennie.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Meghívó
Szeretettel meghívjuk

a Zengõ Óvoda
alapítványi báljára

Kérdezték
Kutyabaj
Van két kutyánk. Az egyiket a napokban
ismeretlen tettesek megmérgezték. Valamit bedobtak neki a kapun, amit megevett
szegény állat. Nem tudjuk, kinek ártott
szegény kutya, hogy ilyen kegyetlenséget
követtek el vele.

2008. január 31. Bogárd és Vidéke
lamit a kutyáknak. Arra nem is gondolunk,
hogy a lakótelepen lakók valamelyikének
voltak útban a kutyáink az ugatás miatt.
Garázs presszó

Tilos a dohányzás

2008. február 9-én,
a Mészöly Géza
Általános Iskolába.
Vendégfogadás
19.00 órától, 19.30-tól mûsor.
Közvetlenül a kerítés mellett van egy konténer. A József Attila úti lakótelep hátsó
soráról ide hordják a szemetet. A kukakutatók sokszor éjjel, hajnalban jönnek, kipakolják a konténert hasznos anyagot keresve benne. Olyankor mindig ugatták a kutyák a kukabúvárokat. Visszapakolni persze már nem nagyon akarják a maradékot,
pedig sokszor szóltunk nekik. Az is lehet,
hogy abból a konténerbõl hajítottak be va-

Gondolkodjunk!
Vacsora, tombola, tánc.
Zene: Vájer Tamás és zenekara.
Belépõjegy: 2000 Ft.
Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket,
és jó szórakozást kívánunk:
a Zengõ Óvoda szülõi szervezete

Elveszett
Elveszett az összes iratom (személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya,
adókártya, gyári belépõ, jogosítvány,
forgalmi) 2008. január 26-án délután 16
órakor az Abai út 34. szám környékén.
A becsületes megtalálót ezúton kérem,
hogy jutalom ellenében az irataimat juttassa el a fenti címre, vagy a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségébe, vagy értesítsen a következõ telefonszámon: 06 (25)
466 330.

Talált szemüveg
A Mikes közi óvoda környékén találtak
egy szemüveget. Jogos tulajdonosa átveheti a szerkesztõségben.

Jómagam azon gondolkodtam, melyik témát válasszam kivesézésre, mert a bõség
zavarával küszködöm. Mindig azt hisszük,
hogy a helyzetet már nem lehet fokozni, de
azt hiszem ez az állítás újra megdõlt.
Fejér megyében van egy 2.200 fõs település, ahol a polgármester büszkén nyilatkozhatott arról, hogy a község fennállásának ezeréves évfordulójának méltó megünneplésre a civil szervezetek és az önkormányzat jelentõs álommal, tervvel készül.
Új faluközpontot terveznek, egy olyan
multifunkcionális intézményre pályáznak
— mintegy 500 millió Ft támogatást remélve —, amelyben egy helyen lenne az iskola,
az óvoda, mûvelõdési ház, tornaterem.
Most kérdezhetik: mi ebben a hír a mai világban? A java most következik: az elképzeléseket egyeztették a falu lakóival!
Mi ezt nem is érthetjük. Van a megyében
olyan önkormányzat, ahol egy jelentõs beruházást elõre megbeszélnek az érintettekkel, és figyelembe veszik a felvetéseiket. Nem fû alatt akar a polgármester egy
több száz milliós bizniszt áterõltetni a testületen. Van olyan település, ahol számít a
lakosság véleménye, hiszen talán életük
végéig nézhetik a végeredményt, nem beszélve arról, hogy az egész település napi
életét befolyásolja.
Sõt! Még az a csoda is megtörténhet, hogy
van olyan polgármester, aki nem veszi sze-

A József Attila-lakótelep 13-as lépcsõháza
mögé járnak a gimnáziumból szünetekben
cigarettázni a fiatalok. Az iskolában
ugyanis tilos a dohányzás, ami helyes és
természetes is. Az azonban nem természetes, hogy ezek a dohányzó fiatalok teleszemetelik a ház környékét. Minden nap nagy
halom cigarettacsikk, kóláspalackok, papírzsebkendõk, cigarettásdobozok és
egyéb szemét van ott szanaszét. Úgy gondoljuk, hogy nem a lakók dolga lenne a fiatalok figyelmeztetése és utánuk a szemét
eltakarítása.
Lejegyezte: Hargitai Lajos

mélye elleni véres terrortámadásnak, ha
valakinek más az elképzelése. A tévén —
csakúgy „megasztárosan” — átjött a sértettség. Sikerült az álmos kisváros hangulatát felpiszkálni. Volt, aki megkérdezte
tõlem, hogy a polgármester teljes alakú
bronzszobrát a tér melyik részén állítják
fel? Csak azt tudtam válaszolni: ez még
viccnek is rossz. Aztán volt, aki egyesek leés felmenõ rokonságát emlegette. Ki-ki
vérmérséklete és szókincse szerint reagált
a látottakra. Aztán terjedtek a kisvárosi
pletykák, hiszen errõl messze földön híresek vagyunk. Ki mennyit kap a bizniszért,
osztozkodik-e valakivel, vajon X és Y benne van-e a dologban. Egyáltalán sokakban
felmerül: ki volt az az …, aki ezt kitalálta?
Gondolkodjunk, azt még egy darabig talán
lehet! Tudjuk, hogy már régen is cirkusszal
szórakoztatták az embereket, de mi köszönjük szépen, ezt nem kérjük. Vagy sárbogárdi emberként kezel bennünket, civileket az idegen helyekrõl verbuválódott
vezetõi gárda, vagy talán el lehetne ballagni, majd csak boldogulunk magunk is.
Vagy megbeszélik az emberekkel a város
ügyeit, vagy talán le kellene mondaniuk.
Egy idõközi választással több, vagy kevesebb, mit számít. Eddig tüntetést még nem
szerveztem, de talán el kellene kezdeni.
Azt hiszem, hogy sokan lennének még kezdeményezõk rajtam kívül.
Csibegép
(Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

