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LAKOSSÁGI TILTAKOZÁS
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁNAK
ELADÁSA, ELDÓZEROLÁSA ELLEN
Kérünk minden polgárt, aki Sárbogárd sorsát a
szívén viseli, jöjjön el

Télûzõ felvonulás
Igaron

február 8-án (pénteken) 9 órakor
a díszteremben tartandó testületi ülésre!
Ne hagyjuk, hogy városunkat tönkretegyék
idegen érdekek szerint!
Szervezõk

Maskarába öltözve, danolva vonultak föl asszonyok és lányok
szombaton délután Igar fõutcáján, hogy elûzzék a telet és a rossz
szellemeket. Az igariakhoz csatlakoztak a falu testvértelepülése,
a szerbiai Zentagunaras hölgyei is, szám szerint nyolcan. Boszorkány, kéményseprõ, szalmabábu, szerzetes, tavasztündér, cigányasszony és egy medve vezette a sort.

Ez volt az elsõ alkalom, hogy Hamvazószerda közeledtét így, e
népszokás fölelevenítésével ünnepelték meg, és a felvonulást
szervezõ népdalkör — Pákozdi Józsefné vezetésével — hagyományt szeretne teremteni belõle. A csapat meg-megállt táncolni a
kapukban ácsorgó lakók örömére. A talpalávalót Varró János (a
népdalkör mûvészeti vezetõje) és a Kákics együttes húzták. A vigadalom fénypontja a bábuégetés és a nagybõgõtemetés volt. Aztán az asszonyok és a nõnek öltözött férfiak (mert a szokás szerint
ez csak az asszonyok ünnepe) kimentek a szõlõhegybe mulatni,
jókedvvel hívogatni a rügyfakadás évszakát.
Hargitai Kiss Virág

Fórum a városközpontért
Múlt pénteken a város számos polgára jött el arra a fórumra, amelyen az volt a kérdés, hogy milyen legyen egy élhetõ város. A jelenlévõk kiálltak amellett, hogy rombolás helyett inkább a kisvárosi
hagyományokra építõ felújítás legyen a városközpontban.
Ezen a fórumon civilek voltak többségében, s csak néhány pártpolitikus. A politikáról még a szervezõk sem ejtettek szót, mert az
embereknek már elege van az összevissza hazudozó, politikusoknak nevezett pénzéhes karrieristákból.
Íme, a kép bizonyítja: szinte minden városrész polgárai közül voltak jelen érdeklõdõk. Mintegy tíz civil szervezet képviseltette magát.

A Közép Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szakembere és helyi építészek ismertették, hogy valójában mirõl is kellene
szólni ennek a pályázatnak, ha sikert akarnak elérni. Az emberek
hiányolták a polgármestert és az õt támogató frakciót.
Írásunk a 2. oldalon olvasható.
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Fórum a városközpontért
A városközpont rehabilitációjával kapcsolatban fórumra invitálta Sárbogárd lakóit
a helyi képviselõ-testület MSZP-frakciója
pénteken este a mûvelõdési ház kamaratermébe. Nem politikai rendezvény volt
ez, bár két baloldali képviselõ hívta össze a
fórumot, amit Juhász János polgármesternek és a jobboldali frakciónak kellett volna, lévén szó jelentõs közügyrõl. Ahogy
szétnéztem a teremben, fõként a civilek
voltak többségben.
A fórum apropóját Juhász János polgármester elõterjesztése adta, mely a legutóbbi testületi ülésen gerjesztett vitát, majd a
város lakóiban nagy felháborodást. Már jó
ideje lehetõség van pályázni európai uniós
támogatásra, a városközpont rehabilitációjára. Ez ügyben most vagy az IPD Europe
nevezetû cég kereste meg az önkormányzatot, vagy fordítva; a lényeg, hogy ez a cég
egy olyan tervet vázolt a testületnek, miszerint a céggel kötött szerzõdés és nyertes
pályázat esetén a hõsi temetõt és az emlékmûegyüttest „rendbe tennék”, a kultúrházat, okmányirodát lebontanák, az így keletkezett üres terület kisebbik része az önkormányzat, többi része a cég tulajdonát
képezné. Emeletes, nagy épületekkel lezárnák a teret. A polgármesteri hivatalhoz
közelebbi részen kerülne kialakításra színházterem, elõadóterem, nyugdíjasklub, videotéka stb., a többi részen pedig üzletek,
szolgáltatóegységek. A fõtéren szökõkút
és bozótsor lenne. A gépkocsiforgalmat kizárnák a térrõl, a volt óvoda helyén építenének egy kisebb parkolót. A kérdésben a
döntést február 8-ára halasztották.
Úgy látszik azonban, hogy a többségben lévõ társaság nem hajlandó szembenézni a
lakókkal, nem kíváncsi a véleményükre,

KISKERESKEDÕK,
BOLTOK FIGYELEM!
A Vinex 2008 Vegyi- és Élelmiszerforgalmazó
Nagykereskedelmi Kft. februárban is

HIHETETLEN AKCIÓKKAL
várja eddigi és leendõ vásárlóit.

Februári akciók február 4–március 10-ig,
illetve a készlet erejéig:
Vanish literes fehér és pink
499 Ft;
Ariel 15 kg; 10 kg kompakt mosópor 4.999 Ft;
Bonux 15 kg; 10 kg kompakt color
3.999 Ft;
Domestos fertõtlenítõ 750 ml
277 Ft;
Dosia 2,5 kg+33%
699 Ft;
Dosia 340 g+33% color és fehér
109 Ft;
Milka 100 gramm táblás
149 Ft;
Jar 1 liter, citromos
229 Ft;
Pampers 50 db-os pelenka
2.200 Ft;
Quanto öblítõ, literes
229 Ft;
Silan öblítõ, literes
329 Ft;
Pepo alágyújtós
219 Ft;
Hypo, literes
35 Ft;
Vénusz literes étolaj
389 Ft.
Az áraink bruttóban értendõek.
Kiszállítás ingyenes! Mennyiségi határ nincs.

Mobil: 06(20)497 0279, fax: 06(25)229 270
vinklarl@freemail.hu

pont-rehabilitáció, de (ha fogalmazhatok
így) „agyrém” az a terv, amivel az IPD és a
polgármester elõállt.
A rehabilitáció nem rombolást jelent, hanem felújítást, helyreállítást (ahogy az idegen szavak szótárában is áll egyébként).
Nem kell háborgatni sem a katonai sírokat, sem az emlékmûegyüttest, sem a parkolót, sem az óvodát. Támogatnák viszont

gondolataikra, javaslataikra.
Tisztelet a kivételnek: Horváth
Tibornak, aki végig ott volt a
fórumon, és Nedoba Károlynak, aki az elsõ órában volt jelen. Sinka Attilát és Gábris Istvánt betegsége tartotta távol.
A fórum elõtt, közben és után
ilyen mondatokat hallhattunk:
Bezzeg, amikor a választások zajlottak, érdekes módon mindenben a kedvünket keresték
a képviselõk, törleszkedtek, ígérgettek fût,
fát! Mostanra megfeledkeztek róla, hogy
mégis csak mi választottuk õket, és további
sorsuk is rajtunk áll, vagy bukik? Ha nem dicsérjük õket, akkor már nem is vagyunk jók?
Értelmetlenül bandáznak, frakcióznak, több
figyelmet szentelve saját egyéni érdekeikre,
mint a lakók képviseletére. Megfélemlítések
és zsarolások sejlenek a háttérben. De hát
CSAK A VÁLASZTÓKTÓL FÜGGENEK, URAIM ÉS HÖLGYEM, NEM A
POLGÁRMESTER VAGY AZ „Ide a Pénzt
Dögivel” cég SZAVAZ MAGUKRA!!!!! Ha
nem a lakók akarata szerint szavaznak, hanem más, idegen érdekek szerint, akkor
nemcsak a lelkiismeretük, hanem a választóik is üldözni fogják magukat!
Nos, a fórumra annyian eljöttek, hogy
csordultig telt a kamaraterem, még az ajtóban is álltak.
Elsõként Kiss Erika, a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársa mutatta be a szóban forgó pályázati
kiírást (õk is csak az újságból értesültek
Sárbogárd elképzeléseirõl).
Majd Bártfai Antal építész gondolatébresztõként levetítette a katolikus plébánia
felújítási terveit, melyek véleménye szerint
jól illeszkednének a városközpont-rehabilitációba, mivel a központ nem csak a Hõsök terét foglalja magába.
Juhász Péter építész arról beszélt, õ hogyan képzeli el a jövõ Sárbogárdját.
Fodor János építési vállalkozó ugyancsak
szakemberként közelítette meg a témát.
Véleménye szerint nem bontani, hanem
felújítani kellene az épületeket, hiszen
errõl szól a pályázat is.
Kulturált, politikamentes felszólalások
hangzottak el, csupa hasznos ötlettel. Még
így sem jutott idõ mindenkire a több mint
két óra alatt. Egyöntetûen az volt az egybegyûltek álláspontja, hogy legyen városköz-

a kultúrház és az okmányiroda tetõtér-beépítését, mivel egyik épület sincs olyan állapotban, hogy bontani kellene. Ráadásul
nemrég újították fel mindkettõt.
Ugyancsak többen azt fogalmazták meg,
hogy ne mindig csak Sárbogárd központi
részével foglalkozzanak. A pályázati kiírás
módot ad az alközpontok rehabilitációjára. Sárbogárdnak hét településrésze van,
akár mindegyiket be lehetne építeni a pályázatba.
Célszerûbb lenne több helyen parkolót kialakítani, így például a posta környékén, a
polgármesteri hivatal mögötti területen,
az ABC udvarán. Szorgalmazni kellene a
bankokat, hogy alakítsanak ki parkolót az
ügyfeleik számára, ami egyébként más
vállalkozásoknak kötelezõ.
Be kellene vonni a rehabilitációba a lakók
és szakemberek mellett a helyi vállalkozásokat is, akik saját épületeik renoválásával,
némi támogatással maguk is biztosan szívesen részt vennének a megújulási folyamatban. Amit magunknak csinálunk, az
biztosan olyan lesz, amilyet MI szeretnénk, nem csak a maga hasznát szem elõtt
tartó vadidegen cég. És mivel a saját kezünk munkája, ezért jobban is fogunk rá vigyázni. No, és nem utolsó sorban gazdaságosabb lenne helyi ötletekre, vállalkozókra, lakókra támaszkodva részt venni ezen a
pályázaton, és közösen megszépíteni a várost.
Összegezve a fórum mondanivalóját: minek ide kacsalábon forgó palota, ha közben a fenekünk kilóg a gatyából?
A fórumról készült felvétel ismétlését teljes egészében megtekinthetik a Bogárdi
TV-n, február 7-én, 20 órától.
A pénteki ülésre pedig aki csak tud, jöjjön
el tiltakozni a központ ledózerolása, eladása ellen!
Hargitai Kiss Virág
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Tanmese helyett…
12 kérdés és egy kis matek
Az alábbi kérdéseket a kultúrház eldózerolási terve miatt összehívott
fórumon tettük volna fel, de nem volt kinek.
1. Miért két képviselõ hívott össze egy olyan fontos fórumot, amit
a polgármesternek kellett volna?
2. Ha már a polgármester „elfelejtette” összehívni, hogy e fontos
kérdésben kikérje a lakosság véleményét, akkor meg miért nem
jött el legalább, ha egyébként meghívták? Láttuk is a téren, amikor gyülekezett a nép. Nagyon figyelte egy kocsi mögül a kultúrházat.
3. Ki bízta meg a dózercéget a tervek elkészítésével?
4. A tervekhez nem kellett volna megkérdezni a lakosság mellett a
helyismerettel rendelkezõ helyi építész szakembereket is?
5. Miért akarják 80 millióért átjátszani egy ismeretlen magáncégnek Sárbogárd legértékesebb ingatlanát?
6. Kinek a javát szolgálja, hogy az egymilliárd forintnál is többet
érõ kultúrházunkat 80 millióért odaajándékozzák ennek a magáncégnek?
7. Miért „rettentették el” a sárbogárdi építõipari cégeket az ajánlattételtõl? Mért csak ez az egy cég kedves a polgármesternek?
8. Alkalmaztak-e „elháríthatatlan nyomást” a dózerolást ellenzõ
képviselõkre? (Mondjuk azzal a fenyegetéssel, hogy kirúgják a feleségüket az önkormányzati állásukból, veszélybe kerül az intézményvezetõi megbízatása, nem kap önkormányzati megrendelést a cége,
nem lesz bizottsági elnök, ha nem úgy szavaz, ahogy elvárják tõle
stb.?)
9. Miért nem jöttek el a fórumra a dózerolást támogató képviselõk, hogy érveljenek az elképzelésük mellett?
10. Kinek érdeke még a dózercégen kívül a Hõsök tere lerombolása?
11. Miért nem jött el a fórumra a dózercég képviselõje, hogy az elképzeléseire magyarázatot adjon?
12. Miért nincs Sárbogárd önkormányzatának integrált városfejlesztési stratégiai terve?
Következtetés: Aki a múltat eltörli, annak jövõje sincs!
Egy kis matematikai fantáziagondolat a pályázó cég szemszögébõl:
A 800 milliós pályázathoz adok 80 millió önrészt, ezért kapok egymilliárdot érõ ingatlant, amit eszembe sincs lebontani, hiszen akkor már csak a terület 60 %-át építhetném be. Ehelyett önkormányzati jóváhagyással módosítok utólag a terveken, hiszen azt
már senki sem kéri számon tõlem, hogy valóban lerombolom-e
alapjáig a kultúrházat. A lerombolás egyébként se lenne jó üzlet
nekem, hiszen az így keletkezett törmelék már veszélyes hulladéknak minõsülne, aminek az elhelyezése a bontási és szállítási
költségekkel együtt akár százmilliót is fölemésztene. Ezért tehát
nem bontok, hanem megtartom az egészet és átalakítom a saját
céljaimra. Beépítem a tetõterét, a színháztermet emeletbeépítéssel teszem a céljaimra alkalmassá (mint azt a zsidó templomban is
tette az ÁFÉSZ), hogy jól kihasználjam a helyet, és akkor ebbõl az
épületbõl lesz egy menõ üzletházam.
A 800 milliós pályázati pénzbõl az okmányiroda helyén megépítek egy zserbószelethez hasonlító akármit, hadd vakuljon a bogárdi paraszt! Ebbõl az építkezésbõl, ha csak 20 % hasznot zsebelek, akkor még legalább 160 millió üti a markomat. Ha sikerül
megvezetni õket, akkor is nagyon jó üzletet gründoltam össze ebben a buta faluban. Na, és akkor még nagyon „lájtosan” számoltam, mert valójában én ennek legalább dupláját remélem megszerezni.
Ha akadékoskodnak ezek a sültparasztok, nyomást gyakorlok rájuk. Az igen jelentõs politikai kapcsolataimra hivatkozva ijesztgetem meg õket. Ennek fõleg a polgármester nem tud majd ellenállni, mert neki nagyon kell bizonyítania, hogy õ a FIDESZ hûséges
pártkatonája.
Néhány bogárdi polgár a tizenháromezerbõl
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2006 decemberében
ölték meg a házaspárt
A Fejér Megyei Fõügyészség az 55 éves N. József és fia, a 26 éves
ifj. N. József mezõszilasi lakosok ellen elõre kitervelten, nyereségvágyból több emberen elkövetett emberölés és jelentõs kárt
okozó rongálás bûntette miatt emelt vádat. Fent nevezettek a
vádirat szerint 2006 decemberében meggyilkolták a Prikkel házaspárt. A vádiratot az ügyészség a Fejér Megyei Bíróságnak
nyújtotta be, egyúttal indítványozta a két vádlott elõzetes fogva
tartásának fenntartását.
Mint a korábbi sajtóbeszámolókból ismeretes, a 43 éves mezõszilasi Prikkel Tamás és felesége 2006. december 29-én tûnt el,
nagy értékû terepjárójukkal együtt. Eltûnésük bejelentését követõen a rendõrség nagy erõvel kezdte meg az eltûntek és autójuk
keresését, mivel a rendelkezésre álló adatok és körülmények azt
valószínûsítették, hogy bûncselekmény történt.
A házaspár kiégett kocsiját, benne (DNS-vizsgálat által is igazoltan) a házaspár csontmaradványaival, 2007. január 4-én találták
meg a Mezõszilassal szomszédos Igar község határában, egy rejtett völgykatlanban. A kezdetben több szálon folyó nyomozás kiderítette, hogy a házaspár tízmillió forintot kölcsönzött a családi
vállalkozásban autóalkatrész-kereskedéssel foglalkozó ifjú N. Józsefnek, aki azonban nem tudta törleszteni sem a kölcsönt, sem
annak a kamatait.
A vádlottak 2006. december 29-én a pénz visszafizetésének ígéretével csalták a családi ház egyik traktusában mûködõ mûhelyhez
Prikkeléket, ahol rövid szóváltást követõen baseballütõvel, illetve
az idõsebb vádlott járóbotjával közösen olyan súlyosan bántalmazták õket, hogy életüket vesztették.
A nyomozás szerint az áldozatok már halottak voltak, amikor kocsiba tették õket, s Igar határában rájuk gyújtották a terepjárót.
Emiatt nem minõsítette a vádirat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésnek a bûncselekményt.
A vádlottak tettükért 10-15 évtõl életfogytiglan tartó szabadságvesztéssel büntethetõk.
A vádlottak elõzetes fogva tartásának meghosszabbításáról már a
vádirat benyújtása elõtt döntött a bíróság, s azt március 1-jéig, illetve március 4-ig meghosszabbította — közölte a Fejér Megyei
Bíróság szóvivõje. A bírósági döntést ifj. N. József elfogadta, az
apja viszont megfellebbezte.
/H/

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 is tartalmazza.
A bál kezdetén az ifjú labdarúgók teljesítményét is értékeljük.

Zenél: Szabó László.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szeretettel meghívjuk

a Zengõ Óvoda alapítványi báljára
2008. február 9-én, a Mészöly Géza Általános Iskolába.

Vendégfogadás 19.00 órától, 19.30-tól mûsor.
Vacsora, tombola, tánc. Zene: Vájer Tamás és zenekara.
Belépõjegy: 2000 Ft.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket, és jó szórakozást
kívánunk: a Zengõ Óvoda szülõi szervezete
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Kérdezték
Rombolás helyett
építeni kellene!
Döbbenten halljuk a híreket, hogy a kultúrházat és az okmányirodát le akarják
rombolni, a területét pedig egy idegennek
adnák oda bagóért. Nem lehetne elõvenni
a régi városfejlesztési terveket, amelyeket
annak idején szakemberek készítettek, és
inkább a régit megõrizve építeni? A régi
tanácsháza épületét bizony szépen fel lehetne újítani, a téren lévõ lapos tetõs épületekre pedig — sokkal kevesebb pénzbõl
—tetõt lehetne tenni. Igazuk van az építész szakembereknek, akik a Bogárdi TVben errõl beszélgettek, ezt kellene tenni.
Voltak kész tervek már a 70-es években is.
Az Ifjúsági park mögötti területen akartam családi házunkat felépíteni. Akkor
nem lehetett, mert ott építési tilalom van.
Mint megtudtam akkor, oda tervezték a
városi uszodát, sportcsarnokot, szabadidõközpontot. Régi vágya a város lakóinak,
hogy ez megvalósuljon. A most érvényben
lévõ általános rendezési tervben is szerepel ez a terv. A 90-es években a Mannesmann gyár erre egyszer már adott a városnak 20 millió Ft-ot. Miért nem veszik elõ
azokat a kész terveket, amivel a lakosság is
egyetértene? Hiszen régi álmunk, hogy
Sárbogárdon is tanulhassanak úszni a gyerekeink, hogy legyen olyan sportcsarnokunk, amelyben szabályos méretû pálya
van, és befér oda a nézõközönség is. Hallgassák meg a lakosságot, készüljön el közös gondolkodással a városfejlesztés terve,
és igenis, pályázzanak, de úgy, hogy ne idegenbõl szalajtott akárkiknek a zsebét tömjék ki a pályázati pénzekkel, hanem a város
érdekét szem elõtt tartva tegyenek meg

(2421 Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.)
azonnali belépéssel felvesz
2 mûszakos munkarendbe

1 fõ GÉPLAKATOST,
1 fõ CO-HEGESZTÕT.
Elvárások: szakmai végzettséget
igazoló bizonyítvány.
***

3 mûszakos munkarendbe

3 fõ BETANÍTOTT
VÉGELLENÕRT.
Elvárások: alapfokú végzettség, fémipari
végzettség, gyakorlat elõnyt jelent.
***

1 mûszakos munkarendbe

1 fõ MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI
ASSZISZTENST.
Elvárások: felsõfokú végzettség.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.
Szakmai önéletrajzokat az alábbi
e-mail címre kérjük elküldeni

human@kvjmuvek.hu,
vagy a fenti címre postázni.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet:

06 (25) 259 450/108-as mellék.

mindent a fejlõdésért, munkahelyek teremtéséért, azért, hogy élhetõ város legyen
Sárbogárd!

Útcsatlakozás
A Salamon utca Árpád utcai csatlakozását
évekkel ezelõtt, amikor azt az utat építették, rosszul építették meg. Azóta is csak
toldozgatták-foldozgatták, de csak egyre
rosszabb állapotba került. Ha már utat építenek, miért nem lehet azt rendesen végezni? Látható, hogy a pár éve elkészült Salamon utca burkolata máris repedezik. Néhány év, és az is olyan lesz, mint volt. Amikor a Salamon utca meg sok más utca aszfaltozását végezték, akkor az volt az uralkodó politikai frakció célja, hogy nagyot
mutassanak, és nem az, hogy az építés jó is
legyen. Most itt az eredmény. Csak meg
kell nézni, hogy milyen a Posta utca, vagy a
szennyvízberuházás után tessék-lássék
helyreállított Árpád utca, de ugyanez igaz
a többire is. Ez nem felelõs várospolitika!
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jas tudósokat, mint pl. Lánczos Kornélt,
Szentgyörgyi Albertet stb. Ez a mai, szétvert iskolarendszer pedig olvasni és írni
nem tudó, bizonytalan egzisztenciájú felnõtteket és bûnözõket nevel!
Nem rontottak el valamit nagyon Magyarországon és itt, Sárbogárdon is? Erre Sárbogárd mai önmagát ellenzékinek nevezõ
vezetése még lelkesen rá is tett egy pár lapáttal, amikor lihegve túlteljesítették a takarékossági intézkedéseknek elnevezett
kormányzati õrültséget az összevonásokkal, óvoda- és iskolabezárásokkal.

Megállni tilos!

Biztonság az iskolában?
Nem csak más városokban van probléma a
gyermekbûnözéssel. Nálunk is van ilyen,
csak itt még nem késeltek, ezért nem lett
belõle rendõrségi ügy és újságtéma. Felháborító hallanunk az unokáinktól, hogy az
iskolájukban Sárbogárdon mik történnek.
Mesélik, hogy néhány megnevelhetetlen
kölyök miatt sokszor nincs normális tanítás, félnek a gyerekeink ezektõl az agresszív osztálytársaktól. Az unokáink panaszolták, hogy már az ötödik matematikaórán nem csináltak semmit, mert ez a
maroknyi kisebbség terrorizálja a többséget és a tanárt. Hiába akar tanulni a többség, ha ez a kisebbség szétzilálja az órákat.
Vannak más osztályok is, ahol lehetetlen
ezen rendbontók miatt a tanítás. Szünetekben elszedik a társaik pénzét, értékeit,
a WC-ben „belépõdíjat” szednek, és nincs
védelem velük szemben a felnõtteknél,
mert az árulkodókat keményen megbüntetik. Rettegésben tartják az egész iskolát, és
a tanárok se képesek, vagy nem hajlandók
velük szemben kellõ eréllyel fellépni.
Már csak ezért sem jók az iskola-összevonások, mert a nagy iskolákban, a „gyerekgyárakban” igen kevés figyelem jut az
egyes emberekre. Az erélytelen tanári kar
is az egymás elleni intrikákkal van inkább
elfoglalva a nagy iskolákban, mint a neveléssel és a tanítással. Az ilyen légkör pedig
melegágya a gyermekkori bûnözésnek.
Látjuk a kereskedelmi televíziók agresszív
amerikai filmjeiben, hova vezet ez a fajta
oktatáspolitika. Volt nekünk jó iskolarendszerünk, jó oktatáspolitikánk Eötvös
és Klebelsberg kultuszminisztersége alatt
a háború elõtt. A régi tanítóknak elég volt
egy kréta, egy tábla és egy olvasókönyv.
Azok a tanítók megtanították írni, olvasni
az egész nemzetet, tanítottak hazaszeretetre, kölcsönös tiszteletre, becsületre, a
Tízparancsolat betartására. A Pálfa melletti Rácegrespuszta iskolájában tanult
Illyés Gyula, Lázár Ervin. De kis iskolák
adták akkor az ország legjobbjait. És ez az
iskolarendszer nevelt világhírû Nobel-dí-

A sárszentmiklósi óvodánál reggel és délután mindig óriási a tülekedés. Nem elõször szerepel ez a panasz a Bogárd és Vidéke újságban. Van ott egy kis parkoló, de
abba a gyerekekért érkezõ szülõk autóinak
csak kis része fér el. Így aztán mindenki
megáll arra a pár percre ott, ahol tud. Reggel ráadásul ebben az utcában állnak meg
az iskolabuszok is. A tolató, sietõ autók
közt a gyerekek futnak, sietnek az iskolába
és az óvodába. Csoda, hogy eddig még nem
történt baleset.
Kitettek az óvoda elõtti részen egy „Megállni tilos!” táblát is azért, hogy legalább az
óvoda elõtti járdán ne álljanak autók, mert
az aztán igazán nagyon veszélyes, és járdán
parkolni is szabálytalan. Ennek ellenére
még nap közben akkor is látni járdán álló
autót, amikor a parkoló szinte teljesen
üres. Van néhány szülõ, akik — ha nem
lenne kerítés — bemennének az autójukkal talán az óvoda ajtajáig is, hogy a csemetéjüknek két lépést se kelljen megtennie
gyalog. Mire van akkor ott az a tábla? Jó
lenne, ha a rendõrség néha ellátogatna az
óvoda környékére. Ha ott kiosztanának
néhány büntetést, talán máskor jobban
meggondolnák a járdára parkoló autósok,
hogy hova állnak.
A parkoló bõvítése pedig az önkormányzat
feladata lenne, ha ide hordják be busszal a
megszûnt pusztaegresi iskola és a bezárt
sárhatvani óvoda gyerekeit. Ha az utcába
bejönnek az iskolabuszok, akkor szükséges lenne olyan parkolót létesíteni, amiben
legalább egy busz is balesetveszély nélkül
meg tud állni, amíg a gyerekek leszállnak
és bemennek az óvodába, iskolába a pedagógusok kísérete mellett.
Addig gondolkodjanak ezen, amíg nem
késõ, amíg be nem következik egy végzetes
tragédia, mert akkor már késõ lesz felelõst
keresni!
Név és cím a szerkesztõségben
Lejegyezte: Hargitai Lajos
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60 éves az alapi vadásztársaság
Jelentõs évfordulót ünnepelt az alapi vadásztársaság hétvégén.
Az alapi kultúrház adott otthont az erre az alkalomra szervezett
ünnepi közgyûlésnek, melyre a vadásztársaság tagjai és családjai
mellett meghívták a nagyobb földtulajdonosokat is. Mintegy 300
vendég foglalt helyet a terített asztaloknál. Mert nemcsak igével
él a vadász, hanem az erdõ ajándékával, a nemes vadakból készült
sokféle finomsággal is. A konyhának berendezett kisteremben ötven fácánból fõzött aranyló sárga fácánlevest Kugelmann
Zoltánné, Juhász László egy egész szarvasból készített igazi alapi
ízekkel pörköltet, a legnemesebb részekbõl pedig szarvassültet,
Szemler János pedig öt vaddisznó felhasználásával pörköltet és
sültet tálalt föl.

Meghívottként ott ült a vendégek között Joseph Langebner, egy
osztrák vadászcsoport vezetõje, akik 15 éve visszatérõ vendégei az
alapi vadásztársaságnak.
Pontban 19 órakor felsorakozott a színpadon hét vadászkürtös, és
az ünnep nyitányaként felharsant a vadászatra hívó kürtjel.
Az öttagú intézõbizottság (Kaszás Jenõ vadászmester, Cseh István titkár, Lajtos László természetvédelmi felelõs, Czeiner Mihály gazdasági vezetõ) nevében a vadásztársaság elnöke, Méhes
Lajos köszöntötte a vendégeket a társaság fennállásának 60. évfordulója alkalmából. Visszaemlékezésébõl megtudhattuk, hogy
a vadásztársaság 1947-ben alakult 12 fõvel. Dr. Sántha Lajos elnök mellett érdemes megemlíteni az alapító tagokat: Tóth
György vadászmester, Takács János titkár, Bodoki János, Tóth
József, Bernáth Pál, Gyökér Ferenc, Csabankó István, Bornemissza Gyula, Reiter József, Kokány Jenõ, Rudniczai József. A
gazdasági vezetõ Bernáth Pál, a vadõr Nyári Mihály volt ebben az
idõben.
1952-ben megalakult az alsószentiváni vadásztársaság is, köztük
három alapi taggal: Aranyos Gézával, Horváth Imrével, Szloboda
Jánossal. A két vadásztársaság rövidesen egyesült. 1962-ben
újabb egyesülésre került sor, ekkor egyesültek a sárszentmiklósi
vadásztársasággal.
Ekkor Bálint János lett a vadásztársaság elnöke, Fellai Sándor titkár, Garamvölgyi Gábor gazdasági vezetõ, Kovács Károly vadászmester. 1975-tõl Tóth György lett az elnök. 1995-tõl dr. Szénási
Károly lett a vadásztársaság elnöke, õt váltotta 2001-ben Méhes
Lajos jelenlegi elnök.

Hivatásos vadászok voltak:
Nyári Mihály (1947-tõl), 1962tõl Bertalan András, Takács
István, 1989-tõl Szabó János,
2007-tõl Somogyi Ferenc.
Igen jelentõs, a közösségi életet is erõsíti, hogy van saját tulajdonú vadászházuk szolgálati lakással és jelentõs földterületük, amelyen átgondolt vadgazdálkodást folytatnak.
Nagy számú a vadállomány,
ami köszönhetõ a folyamatos
fejlesztõ munkának. Egy nagy
fácántelepen intenzív fácántenyésztés folyik. A fácánok egy
részét értékesítik, nagy részét
kiengedik a területre. Számottevõ a nyúl, vaddisznó, õz, és a
terület egy részén szarvas is él.
A jó vadászterületre minden évben jelentõs számban érkeznek
külföldi vadászok Ausztriából, Németországból, Svédországból.
Ebbõl jelentõs bevételre tesznek szert. Azért is jönnek szívesen,
mert a számukra rendezett vadászat mindig eredményes. Az esten bemutatott vetített képek alapján meggyõzõdhettünk arról,
hogy mindig szép terítékkel zárultak ezek a vadászatok.
A vadásztársaság a 2007-ben és azt megelõzõen végzett munkájáért megkapta az Országos Vadászati Védegylet elismerését, illetve a Nádasdy Alapítványtól a Gróf Nádasdy Ferenc Emlékérmet
a mellé járó oklevéllel.
Az ünnepség részeként látványos avatási szertartásra is sor került.
Kovács Ferenc ifjú vadászt avatták. A fiatalembernek egy fácán
tetemére és egy vadászpuskára hajolva kellett tûrnie, hogy a fenekére vertek egyet-egyet vadásztársai.
Az avatási szertartás után a vadõrnek adtak át munkájáért jutalmat, majd a vadászkürtösök mutatták be a vadászathoz kapcsolódó kürtjeleket. Ezt követõen az alapi néptáncegyüttes adott mûsort, majd feltálalták a saját vadakból elkészített pompás vacsorát.
Vacsora közben Csuti Csaba siófoki nótaénekes adott mûsort.
Meg kell említeni, hogy a vacsorához a saját vadak mellett sokan
adtak segítséget. Tóth István és Alpek János adta a fõzéshez az
alapanyagot, Köõ Imre pedig a pékárut.
A fácánleves semmihez nem fogható fenséges illata töltötte be a
termet, majd következtek a vadpörköltek, végül citromkarikákkal díszítve a vadsültekkel megrakott tálak. Mindezt jóféle
Jägermeister „célzóvízzel” elõzetesen nyakon loccsantva, fogyasztása közben vörösborral locsolgatva.
A vacsora után hajnalig tartott a kitûnõ zenére a vadászok mulatozása.
Hargitai Lajos
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INTERJÚ

A Várady—Szabó család
Cecén a Várady—Szabó családhoz látogattunk el egy szombat délelõttön a
Bogárdi TV stábjával. Ebbõl a beszélgetésbõl közlünk egy kis ízelítõt.
Szabó Lászlót és feleségét, Várady Katit sokan ismerhetik. Laci zenészként járja a
környéket, Kati pedig pedagógus, Cece volt alpolgármestere és három fiú: Bence,
Marci és az egyéves Lackó édesanyja. A család legifjabbika, persze, hol ennek, hol
annak az ölébe ült, állandóan nyüzsögve. Édesanyját is ilyen aktív embernek ismerhettük meg alpolgármestersége idején. Elõször errõl az idõszakról váltottunk
szót.

Várady Kati: — Tanítóként dolgoztam, mielõtt a képviselõi pályára léptem. 8-9 évvel
ezelõtt aztán gondoltam egy nagyot, hogy
szeretnék a községben aktívabban tevékenykedni. Még Kovács Laci bácsi idején
jelöltettem magam. Én voltam a legifjabb
képviselõ.
Hargitai Kiss Virág: — Hány éves voltál akkor?
V. Kati: — 28. Az idõsebbek csodálkoztak
is rajta, mit szeretnék én. Elõször nagyon
anyáskodók, apáskodók voltak velem, de
aztán egy idõ után elfogadtak. Egy kis fiatalos lendületet vittem a csapatba. 5 évvel ezelõtt, amikor Varga Gábor lett a polgármester, ismét megkaptam az emberek bizalmát. Gáborral jól együtt tudtunk dolgozni, ezért úgy gondolta, hogy alpolgármesterként tevékenykedjek tovább. Hölgy
lévén a kulturális élet és a protokoll jutott
nekem.
Hargitai Lajos: — Ahol két fedõt összecsaptak, ott volt a Várady Kati is.
V. Kati: — Nagyon szeretek nyüzsögni, és
ismernek bennünket a községben. Állíthatom, hogy nagy szeretetnek örvendünk.
Ennek bizonyítéka volt, amikor Lackó született. Szeretetözön zúdult ránk, amikor kiderült, hogy babát várunk és amikor megszületett Lackó. Nemcsak a fiatalok, hanem a nyugdíjasok körében is aktívan részt
vettünk. A nyugdíjasklubban Lászlóval
tiszteletbeli tagok vagyunk.
H. Lajos: — Akkor ennek a kisgyereknek
most nagyon sok nagymamája van.
V. Kati: — Igen, egy egész klubnyi. A nyugdíjasok nagyon mozgalmas életet élnek,
aminek nagyon örülünk. Jó, hogy együtt
vannak egy kicsit, jól érzik magukat, beszélgetnek, találkoznak más klubok tagjaival. Sajnos férfitagok nem nagyon vannak.
Gyakran hívják Lászlót is muzsikálni egy
kicsit, mert nagyon szeretnek énekelni, vigadni.

H. K. Virág: — Mindketten ceceiek vagytok
Lacival?
Szabó László: — Igen, tõsgyökeres ceceiek.
V. Kati: — Mind a két család idevalósi. Hála istennek, itt vannak a nagymamák és a
nagypapa is, ami óriási segítség nekünk.
Jönnek, segítenek, fõznek és vigyáznak
ránk, ápolnak, ha szükség van rá. Nagyon
szerencsések vagyunk.
H. Lajos: — Úgy látom, nem nagyon viselt
meg téged az új gyermek és a szülés.
V. Kati: — Pedig 24 órás ügyeletben vagyunk Lackó miatt. Nem egy megülõs fajta.
H. K. Virág: — Mindegyik gyerkõc ilyen
volt?
V. Kati: — Bence még nála is nyüzsgõbb
volt. Meg is voltunk rémülve, hogy fogunk
szülõként beválni. Nehezen szokta meg ezt
a kinti világot, de aztán szép siheder gyerek
lett belõle. Marcinál már kicsit több volt a
tapasztalatunk.
H. K. Virág: — Amikor megérkeztünk, a kis
Lackót éppen Bence istápolta.
V. Kati: — Rendkívül ragaszkodik a két
nagyhoz a picur, és õk is nagyon szeretik.
Nagy segítségemre vannak a fiúk. Lackó
most van abban a korban, hogy minden érdekli, mint a szivacs, szívja magába az információt. Minden föl van pakolva magasra,
el van dugva, mert olyan a szeme, mint a sasé.
H. K. Virág: — Hogyan tudtátok a gyermekhez igazítani az életeteket?
Sz. Laci: — Inkább tervezettek voltak az elsõ gyerekeink. Lackó nem akkorra érkezett, amikor terveztük; ajándékként érkezett, teljes meglepetésként.
H. Lajos: — Õ a prémiumgyerek.
V. Kati: — Igen, teljesen.
Sz. Laci: — Kicsit féltünk a korkülönbség
miatt (hiszen Bence 15 éves, Marci meg
10), nehogy a kamasz fiúknál ciki legyen,
hogy kistestvér született. De nagy örömünkre Bence is rendkívül jól érzi magát
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vele, szereti, és Lackó is viszontszeret mindenkit.
V. Kati: — Amikor gömbölyödött a pocakom, Bence volt az, aki mindig simogatta,
nem ment el úgy iskolába, hogy meg ne puszilta volna. Így egy hihetetlen lelki kapocs
jött létre a gyerekek közt.
Sz. Laci: — Biztos igaz, hogy a hangra a
magzat is nagyon érzékeny. Bence hangját
talán még többet hallotta, mint az enyémet,
és a mai napig õ a kedvenc. Az õ neve formálódik Lackó elsõ szavai közt, a „Be” már
megvan.
H. K. Virág: — Sokan megijednek, fõleg a
fiatalok, hogy ha jön a gyerek, mi lesz az
életükkel, karrierjükkel, de rajtatok nem
látom, hogy nagyon átalakultatok volna.
V. Kati: — Az életünk annyiban változott,
hogy leengedtünk egy kicsit. Élvezzük,
hogy babázunk. László persze dolgozik.
Nekem meg jólesik, hogy egy kicsit hiányzom. Egyébként minden megy a maga útján. Nélkülözhetetlen emberek nincsenek.
A gyermekvállalást viszont nagy kár lenne
kihagyni mindenkinek, mert a baba hihetetlen erõt ad. Vannak ugyan megpróbáltatások, mert egyelõre nem sokat alszom. A
kismamabetegségekrõl azt gondolom,
hogy azok szereznek lelki bajokat inkább,
akik nincsenek rendben önmagukkal. Meg
kell találni a kikapcsolódási lehetõségeket:
újságolvasás, társaságba járás (mint nekünk a nyugdíjasklub) stb. Persze, van egy
bizonyos monotóniája a babavállalásnak,
az elsõ idõszak nehéz, átalakul az ember
szervezete, szeretné, ha a lakásban is minden rendben lenne, a nagyobb gyerekek is
ugyanazt a szeretetet, figyelmet kapnák,
mint elõtte. Ehhez partner kell. El kell fogadni, hogy megváltozik az ember élete. A
pici életritmusához alkalmazkodunk mindannyian.
H. K. Virág: — Ezt nem élitek meg feszültségként?
V. Kati: — Ez éppen olyan, mint a szülés:
fájdalmas, vannak nehéz szakaszai, de aztán amikor világra jön a gyermek, az csodálatos.
Sz. Laci: — Ez a szülésünk különösen érdekes volt. Az elõzõ két gyereknél nem voltam bent. Most azonban annyira felpörögtek az események, hogy bent maradtam.
Ajánlom mindenkinek az apukás szülést,
mert megismételhetetlen élmény.
H. Lajos: — Kati, sosem felejtem el, hogy
idõnként a falu ügyeit intézve berobogtál a
szerkesztõségbe. Akkor már látszott, hogy
jön a baba, és fantasztikus sugárzás volt
benned.
V. Kati: — Nagyon szép idõszak az áldott
állapot. Úgy vettem észre, hogy az emberek
nagyon szeretik a kismamákat és vigyáznak
rájuk. A kilenc hónap alatt mindenki úszkál a nagy szeretetben. A szülés utáni idõszak is eufórikus, aztán átalakul.
H. K. Virág: — Amikor egy kicsit monotonnak érezted a mindennapokat, hogyan próbáltad megtörni, milyen elfoglaltságokat
találtál?
V. Kati: — Ilyenkor minden kismama ráveti magát a magazinokra, könyvekre, legalábbis amikor van egy csöpp ideje és éppen nem alszik. Vagy a nagyfiúkkal kicsit
beszélgetünk, összebújunk, mindenki el-
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mondja a gondját, bánatát, örömét. Az elején apukán volt a nagyobb teher, hogy a fiúkat egyengesse. Most, hogy Lackó egyéves
múlt, már el tudunk vele menni kirándulni.
Sz. Laci: — Nagyon szeret babakocsival sétálni, úgyhogy naponta kétszer másfél óra
séta van, ha esik, ha fúj.
V. Kati: — Ahogy fárad, egyre gyorsít, rohangál a lakásban, mindennek nekimegy,
elesik; ezért is találtuk ki a sétát. Habár öltözködni nem szeret.
H. K. Virág: — Gyorsan elveszik a türelem,
amikor ilyeneket csinál?
Sz. Laci: — Nem érdemes türelmetlennek
lenni, inkább humorral kell eloszlatni a felhõket.
V. Kati: — Majd elérjük azt a kort, amikor
nem lesz ilyen probléma.
Sz. Laci: — Akkor meg majd másfajta
problémák jelentkeznek. Ezt végigtapasztaltuk a másik két fiúnál.
H. K. Virág: — A fiúk hogyan fogadják el a
picit a hétköznapokban?
Sz. Laci: — Nagyon pozitív meglepetés
volt. Féltünk, hogy Bencének ciki lesz egy
kistestvér. Aztán õ volt az, aki nem gyõzte
újságolni a hírt, de Marci részérõl is nagy
volt a szeretet.
H. K. Virág: — Nem jöttek a panaszok, hogy
anya, most már engem is szeretgess egy kicsit?
Sz. Laci: — Nem, anyuka szeretete nagyon
nagy, úgyhogy belefér mindenki.
H. Lajos: — Annyi energiád van, hogy ha
egy falunak elég volt, akkor már csak egy
családnak is elég! A gimnáziumban a szülõi
munkaközösség tagja vagy, a sítábor egyik
oszlopos segítõje.
V. Kati: — Az ember nem tud kibújni a bõrébõl. Sokkal rosszabb, ha lefojtja a vágyakat meg a tenni akarást. Sok esetben talán
jobb lenne, ha befognám a szám, mert nem
mindenki segítõ szándékot lát a véleményben. Ha az embernek több gyermeke van és
különbözõ korosztályúak, akkor másképpen értékel sok mindent. Majd kinövi, túléljük — ezt szoktuk mondani.
H. Lajos: — Benne éltek a pillanatban, a
többi nem számít.
Sz. Laci: — Hát, azért ez sem igaz egészen,
mert az ember csak gondol arra, hogy mi
mondjuk 10 év múlva, tudunk-e segíteni a
gyerekeinknek.
V. Kati: — Én bízom a Jóistenben; azt látom, hogy segít nekünk az utunkon, tõle
kérünk tanácsot és segítséget, bármi problémánk van. Eddig mindig minden megoldódott. A gyerekvállalással az is jön, hogy
el kell indítani õket valamikor. De bízunk
abban, a szeretet, a kölcsönös segítség mindig ott lesz közöttük. Mindig mondom nekik, amikor veszekednek, hogy ti egymásnak vagytok, ha mi már nem leszünk, akkor
is mindig számíthattok egymásra, mert a
vér összeköt benneteket.
Sz. Laci: — Édesapám hetedik gyerekként
született 1940-ben. Egy konyhában laktak.
A gyerekkor akkor is gyerekkor volt, ha
már lõttek az oroszok. Viszonyítás kérdése, hogy az ember mikor és mire panaszkodik.
V. Kati: — Rettenetesen élvezik a gyerekek, amikor anyósom és anyukám mesél
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nekik a régi idõkrõl, hogy milyen körülmények között éltek, mégis nagy-nagy szeretetben.
Sz. Laci: — Nem kell megijedni a nagycsaládtól. Szerintem úgy plántálják az emberekbe, hogy nem szabad sok gyereket vállalni, inkább maradjál szingli meg facér,
most ez a divatos. 40 éves korukban aztán
megijednek, hogy mégis kéne egy gyerek.
Ha meg nem sikerül lelki, vagy fizikai oknál
fogva, elkezdenek kapkodni, mindenféle
kezelésekre, vizsgálatokra járni, kétségbeesve örökbe fogadnak egy gyereket, vagy
lemondanak róla, hogy így rendelte a sors.
V. Kati: — Nagyon jó az, hogy késõn is születnek gyerekek. Õk a legnagyobb áldások,
mert amikor a nagyobbak már kiröppennek, még mindig van valaki, aki itt marad.
Az ember így nem tud megöregedni, mert
folyamatosan pörgésben, mozgásban van.
Aki az elsõ babát tudatosan 40-en túl vállalja, megfosztja attól a gyermekét, hogy testvérei lehessenek és számíthasson valakire.
H. K. Virág: — Ezzel azt is mutatja a gyermekének, hogy az egy szem gyerek a minta.
Sz. Laci: — Nem beszélve arról, hogy más
generációk megismerése is kiesik. Például
Bencét még a dédi is tologatta. Huszonévesen érdemes elkezdeni a gyermekvállalást.
Nem mondom, hogy könnyû, mert ott a kisgyerek, az ember igyekszik valamit anyagilag is hozzátenni az életéhez, és mi éppen
akkor építkeztünk, amikor Bence született. De nem érdemes azzal foglalkozni,
hogy egyszerû-e, vagy sem. Természetesnek kell lennie, hogy valaki 20-30 évesen
családot alapítson.
V. Kati: — Soha nem egyszerû, mert az ember fölépít egy életritmust, minden szabad,
és amikor megjön egy kisgyerek, teljesen
fölborít mindent. Onnantól kezdve a mi érdekeink az õ érdekei mögé kell, hogy helyezõdjenek. El kell telnie egy kis idõnek,
mire önálló lesz, és nem igényel akkora figyelmet a nap 24 órájában.
Sz. Laci: — Azt gondolja az ember: elõször
az anyagi egzisztenciát kell megteremteni,
hogy a gyerekemnek mindent meg tudjak
adni. Holott a gyerekeknek az a legfontosabb, hogy mi velük legyünk.
V. Kati: — Hiába van körbevéve a gyerek
hiper-szuper akármikkel, ha magányos és
nem érzi jól magát. Az a fontos, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, és akkor a gyerekek is azok lesznek.
Sz. Laci: — Meg kell békélni azzal, ami éppen van.
V. Kati: — Lehet idegeskedni, de minden
megoldódik. Mindent csodaként kell megélni az életben. Amikor az ember ideges és
meg akar szerezni dolgokat, akkor nem tud
olyan „apróságoknak” örülni, hogy a gyereke meg tudott fordulni a kádban, vagy
megtanult biciklizni, vagy hû, de ügyesen
szaval.
H. Lajos: — Bence, te hogy veszed ezt a
nyüzsgõ családot?
Várady—Szabó Bence: — Hát, meg kell
szokni. Nem könnyû, az biztos.
H. K. Virág: — Van olyan, hogy bevonulsz a
szobádba, hogy hagyjanak békén?
Bence: — Nem nagyon.
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V. Kati: — A tetõtérben megvan a lehetõség, hogy elvonuljanak, de ilyenkor anyuka
kiabál: „Valaki nem ér rá egy kicsit esetleg?” Lackónak mindenféle fokozatban sikerül sírnia és kiabálnia egyre hangosabban, így egy idõ után megkönyörülnek a
nagyfiúk.
Bence: — Lejövünk magunktól is.
H. K. Virág: — A szüleid említették, hogy
féltek: esetleg cikinek tartod majd a kistesót.
Bence: — Egyáltalán nem, sõt, a barátaimnak tetszett is. Mondták, hogy õk is ilyen
kistesót szeretnének.
V. Kati: — Anekdota lett, hogy Lackó kémiaórán született.
H. K. Virág: — Hogyan jött a harmadik gyerek ötlete?
V. Kati: — Akkor érett meg ez bennünk,
amikor rájöttünk, hogy nagyon pörög az
életünk. Gondolkodtunk, hogyan kellene
leállítani. Nagycsaládot terveztünk eredetileg, de a két nagyobb után megálltunk.
Aztán ahogy egyre önállósodtak, hiányzott
egy baba. Talán a hormonok is dolgoznak,
amikor az ember mindenütt megtalálja a
szemével a kisbabákat. Elkezdtünk beszélgetni róla. Lászlóval osztottunk, szoroztunk, hogy elférünk-e, jut-e neki is egy darab kenyér. Eltelt egy kis idõ, mire sikerült
áldott állapotba kerülnöm.
H. K. Virág: — Nem hiányzik az a nyüzsgés,
amiben elõtte éltél?
V. Kati: — Hullámokban van, hogy most is
elõtör, de nincs lefojtva. Most éppen a
sportbált szervezzük a labdarúgóinknak,
hogy legyen egy kis pénzecskéjük. Marci
oszlopos tagja a csapatnak.
H. Lajos: — Az énekkarba visszatértél
már?
V. Kati: — Nem, mert még szoptatom Lackót. Egyre többet mondogatják, hogy most
már tessék visszajönni, de amíg ilyen szoros
a kapocs és együtt van az auránk, mindenképpen itthon maradok vele. Még nem
mondta ki, hogy apa, anya; azt nekünk kell
elõször hallani, látni, érezni, nem annak,
aki esetleg vigyáz rá. Ezekbõl a csodákból
nem szabad kimaradni.
H. Lajos: — Sokan gondban szoktak lenni a
szoptatással.
V. Kati: — Mi nagyon szerencsések vagyunk, én hosszú ideig szoptattam mind a
három gyereket.
H. Lajos: — Õ lesz majd a vasgyúró, aki hétéves koráig szopik?
V. Kati: — Azért addig nem gondolnám.
Sz. Laci: — Nem érdemes aggódni, mert
egyszer csak automatikusan elmarad.
V. Kati: — A szoptatás bármilyen fájdalmat megér, mert a gyereknek egy bizonyos
életkorig létszükséglet az anyatej, hogy az
immunrendszere kifejlõdjön.
Sz. Laci: — Lackó nem is volt beteg.
V. Kati: — Persze, alkati kérdés is, hogy ki
meddig tud szoptatni, de minden attól
függ, hogy az ember nagyon akarjon. Az elsõ három hónap ördögi körnek tûnhet, de
megéri. Az a szeretetteljes összebújás,
ahogy a pici néz az emberre, bújik bele a
nyakába olyan kapocs, amit másképp nem
lehet kialakítani.
Hargitai Kiss Virág, Hargitai Lajos

8

KÖZÖSSÉG / SPORT

Köszönet
Második alkalommal került megrendezésre a töbörzsöki Szent István Iskola tanulóinak támogatására bál a Patkó
Csárdában. Az est hangulatát a néptáncos gyerekek mûsora alapozta meg. Bár
csak néhány hónapja tanulják, és a hely
is szûkösnek bizonyult, nagyon aranyosak, ügyesek voltak. Köszönjük nekik és
Csilla óvó néninek, aki a néptánc szakkört vezeti és betanította a mûsort. Majd
számunkra is meglepetés következett:
három elsõs kislány önálló koreográfiában hastáncot adott elõ. Tündériek voltak, mindenkinek nagyon tetszett a kis
mûsoruk.
Vacsora után a mulatozásé lett a fõszerep, Csizmadia János húzta a talpalávalót. Nem is maradt a táncparkett üresen.
A tombolasorsolást éjféltájban rendeztük, volt sok kisebb-nagyobb ajándék, s
talán senki nem tért haza üres kézzel. A
tombolatárgyakat a következõ vállalkozóknak köszönhetjük: Orova 2000 Bt.,
Fõtéri Cukrászda, Domján Cukrászda,
Gázmodul Weisz Kft., Irka Papír-Játék,
Porcelánbolt – Oláh Mártonné, Krencz
Nagyker, Tóth László – élelmiszer-, virágbolt, Atlanta Sport, Motorsziget,
Euro Tel – Lukács Csaba, kisebbségi önkormányzat, Soósné Szolga Ildikó, Jakab Róbert, Vénusz vegyesbolt – Szabó
Árpádné, Kulibás Lászlóné – élelmiszer,
Geiger Zoltánné, Tósoki György autószerelõ, Patkó Csárda, Strausz Jánosné,
Dréher Sörgyárak, Soproni Ászok, Bata
Kft., Sió-Eckes Kft., Coca-Cola, Pepsi
Cola, Péti László vegyi áru nk., Rodeó
nk. Ezenkívül köszönjük még mindenkinek, aki eljött a bálba, hogy a megvásárolt tombolajegyekkel támogatta gyermekeinket. A pedagógusoknak és a szülõknek a felajánlott tombolatárgyakat és
a sok finom sütit, ami az asztalra került.
Néhányan, bár pártolójegy nem volt, kisebb-nagyobb összeggel támogatták a
rendezvényt. Az est bevétele 160.000 Ft
lett, melybõl a napközis gyerekek kapnak egy kisebb összegért játékot, a
bevétel nagyobb részét versenyek díjazására, év végi jutalmazásra kívánjuk
fordítani.
Minden felajánlást, segítséget ezúton is
köszönünk!
Szõnyeginé Szabó Klára,
Bernáthné Tar Anikó

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2008. február 16-án,
szombaton.

2008. február 7. Bogárd és Vidéke

Abszolút gyõztes miklósiak

II. Halász Mihály-emléktorna, Káloz
U-9-es eredmények:

A torna végeredménye:
Sárszentmiklós–Aba Sárvíz FC
9-1 1. Sárszentmiklós, 2. Kálozi SE, 3. NádasdKálozi SE–Soponyai SE
7-1 ladány, 4. Dég SE, 5. Aba Sárvíz FC, 6. SoDég–Sárszentmiklós
3-10 ponyai SE
Kálozi SE –Nádasdladány
2-1
U-7-es eredmények:
Dég SE–Aba Sárvíz FC
2-2
3-0
Soponya–Nádasdladány
0-2 Sárszentmiklós–Soponya
Nádasdladány–Dég
2-1
Elõdöntõk:
Soponya–Nádasdladány
1-2
Dég–Sárszentmiklós
2-3
Sárszentmiklós–Nádasdladány
14-0
0-2
Kálozi SE–Dég SE
3-2 Soponya–Dég
Nádasdladány–Sárszentmiklós
1-2
III. helyért:
Dég–Soponya
1-1
0-1
Dég SE–Nádasdladány
2-2 Nádasdladány–Sárszentmiklós
Dég–Sárszentmiklós
0-4
(hetesekkel 2-4)
Nádasdladány–Soponya
3-1
Döntõ:
Dég–Nádasdladány
0-1
1-0
Kálozi SE–Sárszentmiklós
0-7 Sárszentmiklós–Soponya
Különdíjak:
Különdíjasok:
a legfiatalabb játékos: Sárkány András
a legjobb kapus: Antal Márk (Nádasdla- (Soponyai SE), a legjobb cselezõ: Varga
dány), gólkirály: Szabó Levente (Sárszent- Vencel (Nádasladány), gólkirály: Horváth
miklós), a legjobb védõ: Sömjén Zoltán Zsombor (Sárszentmiklós), a legjobban
(Kálozi SE), a legjobban lövõ játékos: Hári passzoló játékos: Nagy László (Dég).
Levente (Sárszentmiklós), a legjobban
passzoló játékos: Szalkai Máté (Dég).
Tudósítónktól

Ágytolltisztítás,
paplankészítés

Köszönettel

Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,
pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és
új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Mikulásra és karácsonyra kapott ajándékokat, csomagokat a fûtõmûnek, a Vagyonhasznosító Szövetkezetnek, az
Eurest Gyermekélelmezõ Vállalatnak
és Sinka Attilának. Köszönjük a karácsonyi hangversenyt Bíró Krisztinának
és Sinka Attilának, akik még külön
örömet szereztek óvodásainknak zenés
mûsorukkal.

Érdeklõni képviselõnknél:
www.tollpaplantisztitas.hu

Köszönettel: töbörzsöki óvodások

Bogárd és Vidéke 2008. február 7.

KÖZLEMÉNYEK

9

Meghívó

Tájékoztató

Adó 1%

Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2008. január
18-án megtartott ülésén megtárgyalta a
környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetérõl szóló tájékoztatót, és azt a 17/2008. (I. 18.) Kth. számú
határozatával elfogadta.

1 % a környezetünkben élõ súlyosan
fogyatékos gyermekekért

2008. február 8-án
(pénteken) 9 órakor
ülést tart.
Az ülés helye a polgármesteri hivatal
díszterme: Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Tájékoztató Sárbogárd város és körzete munkaerõ-piaci helyzetérõl.
2. Tájékoztató a 2007. évi közhasznú,
közcélú foglalkoztatásról, a végzett
munkákról, a 2008. évi foglalkoztatás
kereteinek meghatározása.
3. Tájékoztató a sportlétesítmények
használatáról, fenntartási költségeirõl.
4. Az önkormányzat 2007. évi pótköltségvetésérõl szóló 31/2007. (IX. 25.)
Ktr. sz. rendelet módosítása.
5. A városi önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének elfogadása.
6. A KDOP 2007. 3.1.1./B pályázat akcióterületének kijelölése és a funkciók
meghatározása.
7. Európai Uniós pályázati lehetõségek
értékelése.
8. Közbeszerzési eljárás kiírása villamosenergia-beszerzésre.
9. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
10. A KITE Zrt. Sárbogárdi Alközpontjának fejlesztése érdekében a szabályozási terv módosítása.
11. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása.
12. A nevelési—oktatási intézmények
2008/2009. nevelési év beiratkozási idõszakának meghatározása.
13. Óvodák nyári zárva tartása.
14. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás 2007. II. félévi munkájáról.
15. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék
alakulásáról.
16. A 318/2007. (XI. 9.) Kth. számú határozat módosítása.
17. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
18. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
19. Bejelentések, interpellációk.
Zárt ülés:
1. A Sárbogárdi Forrás Ipari Park Kft.
társasági szerzõdésének módosítása.
2. Bejelentések
Juhász János polgármester

A tájékoztató a Települési Környezetvédelmi Program teljes terjedelmében
munkanapokon, munkaidõ alatt megtekinthetõ a városi polgármesteri hivatal mûszaki osztályán (Sárbogárd, Hõsök tere, 2. emelet, 4. számú iroda).

A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-át
ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!
Az egyesület neve:
CSIPIKE EGYESÜLET.
Adószáma: 18491328-1-07

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Adó 1%
Az LSC Sárbogárd elnöksége és labdarúgói köszönik mindazoknak a segítségét, akik adójuk 1 %-át az elmúlt évben
a klub javára ajánlották fel.
A befolyt 41.000 Ft-ot a klub — most az
átigazolási idõszakban — játékengedélyek kiváltására használja fel.
Kérjük a labdarúgást, a helyi sportot
szeretõ emberek, szurkolók segítségét,
hogy ebben az évben is segítsék a klub
mûködtetését adójuk 1 %-ának felajánlásával.
Az LSC Sárbogárd adószáma:
18494864-1-07
Tisztelettel és köszönettel:
az LSC Sárbogárd elnöksége

TANFOLYAMOK FELNÕTTEKNEK
A IV. Béla Általános Iskola és Óvoda a dunaújvárosi Pannon Oktatási Központtal együttmûködve
a 2008-2009-es tanévtõl az alábbi képzések indítását tervezi:
Szakközépiskolai érettségit adó képzés, esti
munkarend szerint délutáni oktatással, informatikai irányultsággal. Szakmunkás végzettségûeknek 3 év, általános iskolát végzetteknek 4 év
alatt. Térítési díj 5.000 Ft/hó.

További képzések, tanfolyamok:
kisgyermekgondozó—nevelõ (2 év), gyógypedagógiai asszisztens (2 év), szociális asszisztens (2
év), pedagógiai asszisztens (1 év), számítástechnikai szoftver-üzemeltetõ (7 hónap), számítógépes adatrögzítõ (4 hónap), masszõr (gyógy-, illetve sport-) (10 hónap), társasházkezelõ (3 hónap),
virágkötõ (5 hónap), vagyonõr (2 hónap).
Térítési díj: amennyiben a képzések az elsõ szakképesítés megszerzését jelentik, úgy a térítési díj
5.000 Ft/hónap. Ha a jelentkezõ már rendelkezik
valamilyen szakmával, iskolarendszeren kívüli

képzés keretében van lehetõsége elsajátítani tanfolyami térítési díj ellenében.
A tanfolyamok esetében részletfizetési lehetõséget biztosítunk!
Valamennyi meghirdetett képzésre érvényes feltételek:
A képzéseket 2008 szeptemberétõl indítjuk el.
A képzések létszámfüggõek, beindításukhoz
szükséges minimális csoportlétszám: 20 fõ.
A jelentkezõk számára jelentkezési lapot küldünk.
Jelentkezési határidõ: legkésõbb 2008. június
15. (azonban érdemes a helyeket minél elõbb lefoglalni!)
A képzések helyszíne minden esetben Alsószentiván, a IV. Béla Általános Iskola épülete.
Információ, jelentkezés Kiss Attilánál az iskola elérhetõségein: személyesen a IV. Béla Általános Iskola (Alsószentiván, Béke út 112.)
épületében, munkanapokon 8—17 óra között,
telefonon a 06 (25) 504 710-es számon, illetve
e-mailben a kattila@vnet.hu címen.
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XV. forduló
Sárbogarak–Reál Margit 3:0 (1:0)
Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Futó, Gazdag,
Czipp, Kónya, Steinbach. Csere: Dizseri P.,
Németh Cs. Reál Margit: Verbóczki, Illyés, Kiss
J., Fekete, Kis Cs. Csere: Fövenyi, Hollósi,
Hufnágel, Rozgonyi, Strausz. Érdekes mérkõzés
volt. A félidõ elején inkább a mezõnyjáték dominált. Szép megoldások keveredtek rossz labdavezetéssel, passzokkal. Végül a harmadik Sárbogarak helyzetet értékesítette Steinbach. Volt
egyenlítései lehetõsége a Reál Margitnak is, de
nem éltek a lehetõséggel. A 22. percben kidolgozott helyzet után Dizseri P. növelte az elõnyt.
Ezután tûz alá vették a Sárbogarak kapuját, de
egy láb mindig közbelépett. 29. perc: Kónya került ziccerhelyzetbe, egyedül vezette a labdát kapura, végül Verbóczkiba lõtte. A 30. percben a
Reál védõi eladták a labdát, Kónya most nem hibázott. Még volt egy-egy helyzet mindkét kapu
elõtt. Nem tudott kilépni a gödörbõl a múlt heti
vereség után a Reál. Megérdemelten nyerte a
mérkõzést a Sárbogarak csapata. Góllövõk:
Steinbach, Dizseri P., Kónya.

Cece Öregfiúk–Big Daddy Laca
bisztró 6:2 (2:0)
Vezette: Szakács I. Cece: Fülöp Gy., Klazer,
Démuth, Fülöp T., dr. Erdélyi. Csere: Danicsek,
Farkas, Kiss J., Kokics, Pajor, Takács. Laca
bisztró: Radó, Schmidt, Kiss, Huszár L., Fazekas. Csere: Kovács. Ez a mérkõzés úgy indult,
hogy a cecei Öregfiúk csapata gólzáporos, gólarányt javító, sima gyõzelmet arat. A nagy akarásnak nyögés lett a vége, mert a jobbnál jobb
helyzetekben is hibáztak. A két bekapott gól is
arról árulkodik, hogy nem vették komolyan az ellenfelet. Góllövõk: Fülöp T. 2, Klazer, Démuth,
Farkas, dr. Erdélyi, illetve Schmidt, Kiss.

Arsenal–Taki Team 1:2 (0:2)
Vezette: Tóth I. Arsenal: Kiss A., Veres G.,
Derecskei, Farkas, Lukács. Csere: Érsek, Palásti. Taki Team: Lajtos, Vörös, Lakatos, Rohonczi G., Tar. Csere: Bodó, Rohonczi R. A tabella végén helyet foglaló csapatok ki-ki mérkõzést
játszottak egymással. Nem alakult ki jó játék, inkább a küzdelem dominált, mely a mezõnyben
folyt. A kapuk ritkán kerültek veszélybe. Csak
nézték az Arsenal játékosai, ahogy Vörös három
játékos között lõtt, a labda a kapuban kötött ki.
Bodó a 19. percben növelte az elõnyt. Sajnálatos
esemény is történt ezen a mérkõzésen. A 30.
percben egy ártalmatlan helyzetben Vörös és
Derecskei csapott össze. Mindketten elestek,
csak annyit lehetett látni, hogy Derecskeinek
vérzik az orra. A fájdalmai nagyok lehettek, mert
kínjában ordított. Székesfehérvárra szállította
édesapja, ahol megröntgenezték, szilánkos orrcsonttörést állapítottak meg. Mikor e tudósítást
írom, több mint valószínû, hogy a mûtéten már
túl van. Gabi, jobbulást kívánnak a szervezõk!
Góllövõk: Palásti, illetve Vörös, Bodó.

Légió 2000–Fair Bútor–
Krencz Nagyker 4:4 (3:3)
Vezette: Szakács I. Légió: Megyesi, Németh,
Csuti II., Horváth, Mondovics. Csere: Csuti I.,
Szilágyi Cs., Szilágyi F. Krencz: Pálinkás, Kõvágó, Szecsõdi, Somogyi, Csendes. Csere: Király,
Ragyamóczki. Meglepetésre a Légió kezdett jobban, nem engedték kibontakozni a Krencz-csapatot. 7. perc: Csuti II. lõtt, a labda a kapuban kötött ki, megszerezve a vezetést a Légiónak. 8.
perc: nem sokáig örülhettek a vezetésnek, mert
Csendes egyenlített. 9. perc: a bekapott gól kicsit megzavarta a Légiót, mert a Krencz-csapat
három húzása után Kõvágó szerzett gólt. 10.
perc: egy újabb kidolgozott helyzet után Somogyi növelte az elõnyt. 12. perc: nem adta fel a támadás lehetõségét a Légió, Szilágyi Cs. szépít.
14. perc: Mondovics a kapufát találta telibe a
labdával. 15. perc: Szecsõdi lövése után a labda
Megyesi mellérõl a mezõnybe vágódott. 17.
perc: Megyesi kidobja a labdát, a kapu elõtt tartózkodó Mondovics Pálinkás lába között gurította a kapuba, egyenlõ az állás. Második félidõ,
23. perc: kidolgozott helyzet után Király megszerezte a vezetést. 30. perc: Németh újból egyenlít. A hátralévõ tíz percben bármelyik csapat dûlõre vihette volna a három pont sorsát, de a kínálkozó lehetõségekkel nem tudtak élni a játékosok. Sportszerû mérkõzés, igazságos eredmény
született. Góllövõk: Csuti II., Szilágyi Cs., Mondovics, Németh, illetve Csendes, Kõvágó, Somogyi, Király.

Vidám Fiúk–Pusztaegresi Fiúk
6:4 (2:1)
Vezette: Tóth I. Vidám Fiúk: Kiss, Huszti L., Kovács, Huszti R., Horváth I. Csere: Huszti J., Németh Gy., Németh I. P. egres: Ellenbruck,
Egyed, Batári, Kolonics, Fodor. Csere: Bihar,
Magyar, Molnár. A nyíltsisakos mérkõzést Batári kapufára lõtt labdája vezette be. Ezután a két
kapusnak kellett bizonyítania, hogy helyén van a
szívük, együtt élnek a mérkõzéssel. 6. perc:
Huszti J. lövésével szemben már tehetetlen volt
Ellenbruck. 12. perc: Huszti L. váratlan lövése
újabb találat. 14. perc: Németh Gy. szerencsétlenül nyúlt a labda útjába, mely lábáról a meglepett Kiss mellett a kapuban kötött ki. 21. perc:
váratlanul Bihar egyenlített. 27. perc: szöglethez
jutott a Vidám Fiúk csapata. A bedobott labda
Horváth térdérõl vágódott a kapuba. 28. perc:
szép támadás után Fodor egyenlített. 32. perc:
Huszti R. átadását Horváth értékesítette. 33.
perc: Horváth ismételt, ezzel kettõre növelte az
elõnyt. 35. perc: a szögletet Fodor dobta be, Kiss
a saját kapujába ütötte a labdát. 37. perc: Huszti
lövése kipattant Ellenbruckról, a jó helyen tartózkodó Horváth nem tétovázott, egybõl lõtt, a labda a kapuban kötött ki. A veresége után újból
gyõzelemnek örülhettek a Vidám Fiúk. Góllövõk:
Huszti J., Huszti L., Horváth I. 4, illetve Németh
Gy. (öngól), Bihar, Fodor 2.

Twister–Flamengó 7:5 (4:1)
Vezette: Szakács I. Twister: Bognár I., Tóth A.,
Balogh, Bognár T., Szabó L. Csere: Katona, Tóth
V. Flamengó: Lekner, Tóth S., Berta, Verbóczki,
Lakatos. Csere: Banda, Gál, Németh. 2. perc:
Tóth S. hibáját kihasználva Balogh szerzett vezetést. 3. perc: Verbóczki perdítése a kapufáról kifelé gurult a gólvonalról. 4. perc, Bertáról saját
kapujába perdült a labda. 5. perc: Verbóczki szépített. 7. perc: Lakatos okosan perdítette el a
labdát a kapus mellett, de célt tévesztett. 10.
perc: Bognár T. akkora helyzetet hagyott ki,
hogy szinte hihetetlen. 14. perc: Banda lekopírozta Bognár T. alakítását. 16. perc: szöglet után
Szabó L. lõtt nagy gólt. 18. perc: Szabó L. került
gólhelyzetbe, de kihagyta. 19. perc: Bognár T.
lõtt gólt. 22. perc: Tóth V. növelte az elõnyt. 26.
perc: Lakatos átadását Verbóczki az üres kapuba gurította. 27. perc: most változott a szereposztás, Verbóczki tálalt Lakatos elé, aki gólt lõtt.
33. perc: Szabó L. meglõtte második gólját. 35.
perc: a felpörgött Berta hatalmas lövést eresztett meg, mely után a labda a kapuban kötött ki.
36. perc: nem figyeltek Katonára, aki nem hibázott. 37. perc: Lakatos szépít. Nagy roham a
Twister kapujára, az eredmény azonban nem
változott. Érdekes, nyílt mérkõzés volt. Piros lap:
Gál 2 perc. Góllövõk: Balogh, Berta (öngól), Bognár T., Szabó L. 2, Katona, illetve Verbóczki 2, Lakatos 2, Berta.

Haladás–Bad Boys 2:1 (1:1)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Szántó Zs.,
Balogh, Varga, Szántó K. Csere: Kis Szabó,
Szalai, Lakatos. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli,
Hajba, Kuti, Horváth F. Csere: Horváth I. Küzdelmes mérkõzést vívott a két csapat. A nagyobb
gondot a védekezésre fordították, majd csak
születik gól jelszóval. 8. perc: Mikuli a labdát kapura lõtte, Géczirõl felpattant a mennyezetre,
onnét a kapuba. 19. perc: Lakatos egyenlít. 40.
perc: egy kontratámadás végén Varga talált kapuba. Még ugyanebben a percben, Kuti emelése
után a labda a felsõ kapufáról pattant ki. Kiállítás: Varga 2 perc. Góllövõk: Lakatos, Varga, illetve Mikuli.

Magnum–DKS 9:4 (4:2)
Vezette: Tóth I. Magnum: Györök, Mihalkó, Vinkelmann T., Bor, Csendes. Csere: Csányi, Kiss,
Máté. DKS: Suplicz, Kelemen, Domján, Strausz,
Somogyvári. 1. perc: Csendes átadását Bor lövi
be. 2. perc: Domján a kapu elõtt keresztbe ellövi
a labdát. 3. perc: Domján ismételt. 4. perc:
Csendes szögletét Mihalkó lõtte a kapuba. 5.
perc: Csendes jó helyzetben nem tudta lekezelni
a labdát. 6. perc: Bor–Csendes–Bor a labda útja,
mely a kapuban köt ki. 7. perc: Kelemen szöglete
után Domján lõtt gólt. 9. perc: Domján lövését
Györök lábbal hárítja, a kipattanó labdát Kelemen kapu fölé lõtte. 10. perc: Csányi lõtt kapu
mellé. 13. perc: Domján lövését Suplicz kiütötte,
mely Kelemen hátáról Bor elé pattant, aki 2 méterrõl nem hibázott. 16. perc: egy szép DKStámadás végén, Domján átadása után Somogy-
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vári a hosszú sarokba lövi a labdát. 19. perc: Bor
kapott jó átadást, melybõl gólt szerzett. 23.
perc: addig totojáztak a DKS játékosai, míg végül Vinkelmann gólt lõ. 27. perc: Kiss nagyon eltalált labdát akasztott a felsõ hosszú sarokba.
30. perc: Kelemen sorba kicselezett mindenkit,
Györököt elfektetve lõtt a kapuba. 34. perc: Bor
lövését kiütötte Suplicz, a labda Mihalkó elé pattant, mely a lövése után a kapuban kötött ki. 38.
perc: Csendes lövését bevédte Suplicz. 39.
perc: Kelemen dobta szögletbõl a labdát,
Domján jól helyezkedett, mert lábáról a hálóba
került. Góllövõk: Bor 4, Vinkelmann, Kiss,
Mihalkó 2, Csendes, illetve Domján 2, Somogyvári, Kelemen.

Memphis Plusz–Sárkeresztúr KIKE
3:1 (1:0)
Vezette: Szakács I. Memphis: Boros, Herczeg,
Roszkopf, Emperger, Deák. Csere: Fodor, Molnár, Simon, Zámbó. KIKE: Visi, Vörös, Hajdinger
J., Hajdinger Z., Sütõ. Csere: Kiss, Madár, Szauervein. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV-n
februárban láthatják. Kiállítás: Kiss 2 perc, Sütõ
2 perc, Boros 2 perc. Góllövõk: Deák 2, Fodor.

Extrém–OMV 7:1 (4:0)
Vezette: Tóth I. Extrém: Vörös, Hajnal, Oszvald,
Juhász, Horváth D. Csere: Dévényi, Horváth T.,
Pálinkás, Vámosi. OMV: Plézer, Nagy, Halasi,
Killer, Szili. Csere: Erõs, Fábián. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV-n februárban láthatják.
Góllövõk: Horváth D., Oszvald, Pálinkás, Horváth
T., Juhász, Hajnal, Dévényi, illetve Killer.

SPORT

11
Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport

Toledo 2005–Vasutas 5:5 (3:1)
Vezette: Szakács I. Toledo: Horváth I., ifj. Bodoki, Csuti T., Dombi, Horváth Zs. Csere: Barabás, Orbán. Vasutas: Guszejnov, Bozsoki, Czeiner, Soós, Fésû. 2. perc: Horváth Zs. bal oldalról
kilõtte a hosszú sarkot. 3. perc: Fésû hagy ki
helyzetet, az ellentámadásból Orbán növeli az
elõnyt. 5. perc: Soós lövése elõbb kapu mellé
száll, majd a kidobott labdát egybõl kapura lövi,
Horváth véd. 8. perc: Fésû szépít az eredményen. 11. perc: Bodoki nagyon erõs lövése után
a labda a jobb felsõ sarokban köt ki. 21. perc: Fésût nem tudják tartani, újra szépít. 22. perc: Fésû
a labdát a kapufára emelte. 24. perc: Orbán lõtt
gólt. 26. perc: Czeiner is bevette Horváth kapuját. 28. perc: Bodoki pókhálózott, Guszejnov
még a szemét is becsukta. 39. perc: Bozsoki kiegyenlített. A Toledo nem tudott élni a lehetõséggel, hogy a Reál Margitot pontszámban beérje, sõt, a két pont elvesztésével lecsúsztak a
harmadik helyre. A csere nélkül játszó Vasutas
játékosait dicséret illeti. Góllövõk: Horváth Zs.,
Orbán 2, Bodoki 2, illetve Fésû 3, Czeiner, Bozsoki.

1. Extrém
13 1 1 87:25 40
2. Memphis Plusz
11 2 2 75:29 35
3. Magnum
11 1 3 60:43 34
4. Krencz Nagyker
9 2 4 73:38 29
5. OMV
9 2 4 66:37 26
6. Sárkeresztúr KIKE
8 1 6 53:37 25
7. Légió 2000–Fair Bútor 8 1 6 57:50 25
8. Taki Team
5 - 10 30:62 12
9. Twister
3 2 10 40:64 11
10. DKS
3 1 11 39:79 10
11. Flamengó
3 1 11 28:73 10
12. Arsenal
- - 15 23:92
-3
Az OMV, Taki Team, Arsenal csapataitól 3 pont levonva.

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

Extrém
OMV
Memphis

30 gól
27 gól
25 gól

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

8
7
7
7
6
5
5
5
-

2 4
4 3
3 4
1 5
3 5
4 5
3 5
1 8
2 12

57:31
42:33
61:44
38:39
53:49
48:41
39:37
41:57
29:77

26
25
24
22
21
19
18
16
2

Góllövõállás:
I. Horváth János
II. Kuti Kálmán
III. Dr. Erdélyi Tamás

Vidám Fiúk
Bad Boys
Cece

31 gól
22 gól
18 gól
G. F.

I. Suzuki Barta férfi amatõr kézilabda-bajnokság
Lelkes Ifjak–Atlanta 12:32 (7:15)
Vezették: Sárköziné, Killerné. Lelkes Ifjak: Pluhár, Vorsléger, Diószegi, Vámosi
G., Szilveszter, Bölcskei. Csere: Fûrész, Vámosi D., Fekete, Dombi, Farkas, Nagy, Kaufmann. Atlanta: Biber L., Vámosi, Bodoki Gy., Biber Z., Horváth, Halasi. Csere:
Takács, Molnár, Bodoki A., Lakatos. A
mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV-n februárban láthatják. Kiállítás: 0, illetve 0.
Hétméteres: 2/2, illetve 5/3. Góldobók: Vámosi D. 1, Vorsléger 2/1., Kaufmann 1,
Bölcskei 1/1, Diószegi 5, illetve Takács 7/3,
Bodoki A. 1, Halasi 8, Vámosi 6, Biber Z. 4,
Horváth 3.

Huricans–Gréta Bútor
7:29 (3:12)
Vezette: Sárköziné, Killerné. Huricans:
Szilágyi B., Schmidt, Papp, Palotás, Máté,
Csuti. Csere: Balázs, Szilágyi A., Mészáros.
Gréta Bútor: Borostyán, Hegedûs, ifj.
Bodoki Gy., Pluhár, Fésû, Ihász. Csere:
Sebestyén, Szabó I. J., Szabó II. J., Németh,
Barabás, Bodoki P. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV-n februárban láthatják.
Kiállítás: 0, illetve 0. Hétméteres: 3/0, illetve
2/1. Góldobók: Máté 3, Palotás 2, Papp 2, illetve Hegedûs 4, Sebestyén 2, Ihász 1, Szabó
I. 1, Pluhár 1/1, Németh 4, Barabás 2, Fésû
2, Szabó II. 4, Bodoki Gy. 7.

Légió 2000–Toledo 19:7 (9:2)
Vezették: Sárköziné, Killerné. Légió: Németh T., Németh A., Kristóf, Suplicz, Vízi,
Fenyvesi. Csere: Liszi, Németh L., Csányi,
Hegedûs, Fenyvesi, Boda. Toledo: Barabás
B., Puchinger, Horváth T., Nagy, Németh
T., Csuti T. Csere: Kiss A., Horváth Zs.,
Dizseri. Nem volt olyan gólzáporos mérkõzés, mint az elõzõ kettõ. Sok átadási hiba
mellett igencsak keménykedtek a fiúk. Nehezen lendültek bele a játékba. Sokkal
több gyakorlásra lenne szüksége mindkét
csapatnak. A mezõnybõl kiemelkedett a
két játékvezetõ teljesítménye. Kiállítás: 0,
illetve 0. Hétméteres: 3/1, illetve 4/0. Góldobók: Liszi 1, Németh A. 1, Németh L. 2, Kris-

tóf 6, Csányi 1, Suplicz 1, Hegedûs 0/1, Vízi
4, Fenyvesi 1, Boda 1, illetve Horváth T. 3,
Nagy 1, Németh 1, Csuti 1, Dizseri 1.
Tabella
1. Gréta Bútor
2. Atlanta
3. Légió 2000
4. Toledo
5. Lelkes Ifjak
6. Huricans

1
1
1
-

-

- 29:7 2
- 32:12 2
- 19:7 2
1 7:19 0
1 12:32 0
1 7:29 0

Góldobóállás:
I. Takács Lajos
Atlanta
II. Halasi Lajos
Atlanta
III. ifj. Bodoki György
Gréta Bútor

10 gól
8 gól
7 gól
G. F.
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HITÉLET / KÖZÖSSÉG

A Biblia hírnökei

2008. február 7. Bogárd és Vidéke

Foltvarázslat
a könyvtárban
A sárszentmiklósi Sárfoltok Foltvarró Kör „Foltvarázslatok” címû kiállítását a sárbogárdi városi könyvtárban hétfõn nyitotta
meg nagyszámú érdeklõdõ jelenlétében Varga László ny. pedagógus.

A Biblia éve kapcsán a Wycliffe Bibliafordítók kommunikációs koordinátora, Zentai
Zsuzsa volt a sárbogárdi református gyülekezet vendége február 3-án, vasárnap délután.
Az alkalmat Agyagási István vezette be.
Zentai Zsuzsa filmes beszámoló keretében
vallott arról, hogyan csöppent bele a bibliafordítók társaságába.
Elõadását prezentációs anyaggal is színesítette. Baptista családban nõtt fel, édesapja lelkész. 15 évesen hallotta meg Isten hívó
szavát. Tóalmáson végzett bibliaiskolát, és érezte meg az indíttatást, hogy olyan helyen szeretne dolgozni, ahol az Úr üzenetét át
tudja adni. Már végzett óvónõként vezetett az útja a Wycliffe társasághoz, amely a Bibliát fordítja különféle nyelvekre.
Ebben a munkában nyelvészek, pilóták, informatikusok, lelkészek, tanárok vesznek részt többek között. Több mint 6000 nyelv
közül mintegy 400-ban van teljes bibliafordítás, több ezer nyelvben csak részleges, és közel 2000 nyelvben egyáltalán nincs (elsõsorban Ázsiában, Óceániában, Polinéziában). Sok helyen le kell
küzdeni az írástudatlanságot, és számolni kell azzal, hogy nincs
írásbelisége a kultúrának.
A nagyrétû munkában néhány magyar is részt vesz.
Tudósítónktól

Kóristák farsangja
A fellépésekre való készülés mellett mindig van egy kis idõ a mókára a sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Karban. A tagok
minden évben megülik a farsangot, sõt, vidám mûsorral készülnek az eseményre. Idén — egy vetélkedõt követõen — az egykori

A mûvészi értéket is képviselõ alkotások a csoport öt tagjának
munkái. A csoport vezetõjének, Varga Lászlónénak az irányítása
mellett mindenkinek az egyénisége, sajátos ízlése, szín- és formavilága szabadon megmutatkozhatott a textilképekben és dísztárgyakban. A tárlókban és a folyosó falán láthattuk Frölich Istvánné, Kelemen Béláné, Kristófné Juhász Ildikó, dr. Pátzay
Istvánné és Varga Lászlóné mûveit. Kiállítottak néhány közösen
elkészített textilképet is, amelyekben a kollektív, közösségi nõi
lélek megnyilvánulásait csodálhattuk meg.
Az érdeklõdõk március 1-jéig tekinthetik meg a kiállítást.
Hargitai Lajos

kórusruhákból tartottak korhû divatbemutatót, majd olyan öltözékeket vonultattak fel a kifutón, melyeket reménybeli külföldi
elõadásaikon fognak viselni Erdélyben, Spanyolországban, Japánban, Indiában, Hawaii szigetén, Törökországban, az arab világban, Franciaországban. Egy villanásnyira a jövõ is a szemünk
elé tárult egy egyedi ruhaköltemény révén. Meglepetésként a
National Geographic tévécsatorna kutatója tartott diákkal illusztrált elõadást Az intelligens kórustag evolúciója címmel.
Hargitai Kiss Virág
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Magyar Nemzeti Galériában
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési
otthonba!

2008. március 16-án (vasárnap)
11 órakor rendezendõ
kórushangversenyünkre.
A fellépõ együttes:
Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar.
Zongorán közremûködik:
Leszkovszki Albin zeneszerzõ.
Vezényelnek:
Huszics Vendelné és Huszics Vendel.

2008. február 9., szombat, 19 óra:

Mûsor:
Kodály Zoltán: Köszöntõ
Bárdos Lajos: Erkel Szózata
Bárdos Lajos: Huszár-toborzó
Leszkovszki A.–Petõfi S.: Szülõföldemen
Stolz–Mihály–Leszkovszki: Sárbogárd, Dombóvár
Kodály Zoltán: Székely keserves
Farkas Ferenc: Pataki diákdalok
Bartók Béla: Négy szlovák népdal.

AZ ARANY IRÁNYTÛ

A koncert múzeumi belépõvel látogatható.
Bejárat: Budavári Palota, fõbejárat, C porta.

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Sárbogárdi Zeneiskolája
(Sárbogárd, József A. u. 10.)
beiratkozást tart a következõ idõpontokban:
választható tanszakok: zongora, szintetizátor,
magánének, trombita, tenor, dob, gitár.

Beiratkozás: 2008. február 11—15., 12—17 óra.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06 (25) 500 005,
tel./fax: 06 (25) 500 006, e-mail: violin@vnet.hu
Szeretettel várjuk a zenét szeretõ diákokat!

Meghívó
„Gyertek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik terhet
hordoztok – én megkönnyítlek titeket” (Mt. 11,28)
A Szentírás ezen szavaival szeretettel hívja a Sárszentmiklósi
Római Katolikus Egyházközösség a község betegeit, idõseit
2008. február 16-án délelõtt 10 órakor tartandó „betegek
szentmiséjére”.
A szentmisén mód lesz a szentgyónás elvégzésére, és a betegek
szentségének felvételére, valamint együtt imádkozunk egymásért. Könyörgünk testi, lelki bajaink gyógyulásáért, vigaszért a
Jó Isten végtelen szeretetéért. Szeretettel kérünk mindenkit,
hogy a családjukban és a környezetükben élõ betegeket és idõseket segítsék abban, hogy ezen a szentmisén részt vehessenek.
A karitász csoport tagjai szeretnék segíteni azokat a betegeket,
idõseket, akik nehezen mozognak. Felajánljuk, hogy elmegyünk a családhoz, majd visszavisszük otthonukba híveinket.
Akik igényt tartanak erre a szolgálatunkra, szíveskedjenek jelezni Becker Gizellánál a 06 (25) 460 247-es telefonszámon.
Szervezõk

Színes, szinkronizált amerikai fantasy film
Ez a világ a mi világunk. Vagy mégsem? Lyra Belacqua Oxford
környékén nõ fel, Angliában él. Valahogy mégis minden egészen más: minden emberhez személyes démon tartozik, mely a
lelkének állatformában élõ, önálló megtestesülése. Britannia
is más, Norvégia is, de a barátság ugyanolyan. És egy 12 éves
kamasz lány számára természetes, hogy amikor egy barátját elrabolják, és egy párhuzamos univerzumba kényszerítik, õ elindul, hogy megküzdjön a támadókkal, és hazavigye azt, akit a
legjobban szeret. A legkülönfélébb lények (páncélos medvék,
hárpiák, szitakötõn lovagló epetörõk, lélekzabáló fantomok)
tarka forgatagában, alakváltó lelke társaságában vándorol világról világra. A lélek leginkább hermelinformában szeret
utazni, de néha delfin, vagy molylepke alakjában jelenik meg,
és segít a kis Lyrának, hogy végül szembekerülhessen Lord
Asriellel (Daniel Craig), aki egy kozmikus lázadást szervez éppen.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

DÉDI MESÉL
Nagymama
receptjei
Ananászos hal
Hozzávalók 4 személyre: 2 szál karcsú póréhagyma, só, friss ananász, 750 g lazacfilé,
frissen õrölt fehér bors, 1 ek. liszt, 4 ek. olaj,
2-3 ek. szójamártás, 1 kisebb doboz paradicsom (425 ml), õrölt chili.
Elkészítés: A pórét leöblítjük, megtisztítjuk és
karikákra vágva forró, sós vízben 1 percig blansírozzuk, majd lecsepegtetjük. Az ananászt
meghámozzuk, kivágjuk a torzsáját és kockákra
vágjuk a gyümölcs húsát. A halat leöblítjük, felitatjuk róla a nedvességet, falatnyi darabokra
vágjuk, majd meghintjük sóval, borssal és liszttel. A halat 3 evõkanál forró olajon gyorsan átsütjük, majd kiszedjük és melegen tartjuk. A
maradék olajat a serpenyõbe öntjük, és felforrósítjuk benne a kockákra vágott ananászt. Belekeverjük a szójamártást és a pórét. A paradicsomot a dobozban késsel felaprítjuk, majd a levével együtt az ananászhoz öntjük. Sóval, borssal és chilivel fûszerezzük. Visszatesszük a halat, és gyenge tûzön az egészet 3-4 percig pároljuk. Ízlés szerint rizzsel tálaljuk.

Kókuszkülönlegesség
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 20 dkg cukor, 1
egész tojás, 3 dkg margarin, 2 evõkanál méz,
1 dl tej, késhegynyi szódapor.
Ezt jól kikeverjük, zsírozott, lisztezett tepsiben
sütjük. Még melegen ujjnyi hosszú és széles darabokra vágjuk. Az alábbi krémbe, kókuszreszelékbe megforgatjuk, tálcára tesszük és szikkadni hagyjuk. Krém: 20 dkg margarin, 25 dkg cukor, 3 dkg kakaó, 5 evõkanál tej. Ezt jól megmelegítjük, ha forr, levesszük a tûzrõl, majd 5
kávéskanál rumot keverünk hozzá. Elõször ebben, majd a kókuszreszelékben megforgatjuk.
12 dkg kókuszreszelék szükséges.

Káposztás csirkesaláta
Hozzávalók: 1 csirke, 4 ek. só, 1 kis fej
káposzta (vagy fél), 2 ek. olaj, 1 közepes
hagyma, 3 ek. ecet, 2 ek. cukor, 2 friss erõs
paprika, 2 ek. vágott petrezselyemlevél.
Elkészítés: A csirkét gõzön pároljuk puhára,
hagyjuk kihûlni, majd bõrözzük le, csontozzuk
ki, húsát aprítsuk gyufányira. A káposztát,
hagymát és paprikát vágjuk finomra. A káposztát 3 ek. sóval szórjuk be, hagyjuk állni. Serpenyõben hevítsük az olajat, rajta pirítsuk meg a
hagymát világosbarnára. Kis tálban keverjük
össze az ecetet, cukrot és 1 ek. sót. Öblítsük át
a káposztát, csöpögtessük le. Öntsük rá az ecetes levet, tegyük rá a paprikát, petrezselyemzöldet, hagymát és a csirkét, jól keverjük össze.
Tálalhatjuk melegen, vagy hûtve, saját magában, vagy rizzsel, nudlival.

Nem értékelitek, kis dédunokám, hogy mit
jelent, mikor kattintasz egyet a kapcsolón,
és felgyúl a villany. Elhiszed-e, hogy mikor
ilyen idõs voltam, mint most te, a házakba
be sem volt vezetve az áram? Milyen jó emlék a petróleumlámpa kis lángja! Ha csak
felidézem, már megjelenik elõttem az
egész gyermekkor. Sötétedéskor az anyám
meggyújtotta a kanócot, ráhelyezte a lámpára a felül keskenyedõ üveget, és halvány
fényudvar keletkezett az asztal körül.
Hosszan elnéztem a lángocskát, úgy mocorgott, mintha élt volna. Most is az orromban van az égõ petróleum szaga. Az
otthont jelentette, a meghittséget. Mellette tanultam a másnapi leckét.
A nagypapa rakta a tûzre a csutkát, száraz
venyigét, a tûzhelyen rotyogott a víz a kukoricával. Nem ám a tavaszi, puha csöves
kukoricáról beszélek! Ez már lemorzsolt,
kemény szemes kukorica volt, eltartott egy
darabig, amíg megpuhult. Illatosan gõzölgött a tányéron, ettük marokszám.
Rádió sem volt. Vacsora után elfújtuk a
lámpát. Beszélgettünk. Átjöttek a szomszédok is. Megtárgyaltuk a falu ügyeit,
hogy ki kibe szerelmes, ki beteg, ki halt
meg. Akkor sokkal közelebb voltak egymáshoz az emberek. Elképzelhetetlen,
hogy manapság a ti nagy, emeletes házatokba átjönnének a szomszédok egy kis
csevegésre. Ma sok mindent megtudunk a
világról, hogy valahol súlyos vasúti baleset
történt, másutt valaki bennégett a házban,
de teljesen ismeretlen emberek tragédiája
nem igazán tud megrendíteni bennünket.
Bensõséges esték voltak akkor. Volt úgy,
hogy énekelgettünk. Néha valamelyik idõsebb férfi mesélt a világháborús élményeirõl, az isonzói csatáról vagy az orosz fogságról. Vagy a dédapád felolvasott valamit. Regényt. Alig vártuk a következõ estét, a folytatást. Én meg közben pulóvert,
sálat kötöttem. De ez már a háború után
volt, már asszony voltam.
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Most már a falvakban sem jönnek össze a
jó szomszédok esti beszélgetésekre. Maradt a tévé. Ezt nézi a világ. Alig tudok
olyan családot, ahol ne volna készülék.
Jönnek a sorozatok, ezek a szappanoperák, amikor véget ér az egyik, ugrunk át a
másikra. Már nem a valódi emberek érdekelnek bennünket, hanem ezek a kitalált
Rosalindák meg Rodolfók. Ezekért izgulunk, ezek nem létezõ sorsa tölt el aggodalommal bennünket. Néha magam is nevetek magamon, mennyire dühös tudok lenni valamelyik szereplõre, hogy micsoda
disznóságokra képes, mennyire drukkolok
a szerelmeseknek, hogy találjanak egymásra. Kitalált világban élünk, már a híreket sem hisszük el.
Lehet, hogy az elektromosság bevezetésével kezdõdött ez az elidegenedés. Mindennek meg kell fizetni az árát. Megkezdõdött
ugye a faluvillamosítási program, húzták ki
a drótokat az utcákon, és jött a nagy világosság. Kinek jutna eszébe lemondani az
áramról? Bolond volna! Néha bejön valami rövidzárlat, áramszünet, teljesen tehetetlenné válunk. Futkosunk gyertyák után,
megbénul az élet.
Hiába, mindig haladás van. Gyerekkoromban nem is tudtam, mi az a telefon, most
meg mindenkinek ott van a zsebében. Haladunk. De azt csak a Jóisten tudná megmondani, hogy hova. Úgy bizony!
(L. A.)

Természetjáró
hírek
A városi bizottság következõ túrájára
február 16-án kerül sor. Útvonal: Zamárdi—Szamárkõi-kilátó—Szántódpuszta és vissza. Táv: kb. 10 km. Indulás: 7 órakor a mûvelõdési ház elõl.
Költség: 1200 forint. Délután fürdés
Nagyberényben. (Belépõ felnõtt 1000,
diák 500 forint.)
Mindenkit szeretettel várunk!

Az Arany János Mûvelõdési Ház

„5 Falu” Fesztiválja címmel
AMATÕR ELÕADÓ-MÛVÉSZETI VETÉLKEDÕT HIRDET
Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta, Alap lakói számára 11–99 éves korig!
Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:
1. Vers-, próza- és mesemondás.
2. Szólóének: a., népdal, mûdal, folk, opera; b., pop, rock, dzsessz, táncdal, sanzon, musical.
3. Hangszeres zene: a., klasszikus és kortárs zene; b., dzsessz, tánc, pop, rock.
4. Színpadi tánc (pl. néptánc, modern tánc).
5. Egyéb (pl. paródia, bûvészkedés, különleges képességek bemutatása).
A produkció idõtartama (egyéni és csoportos) maximum 7 perc! Csoportok jelentkezése esetén
a létszám maximum 15 fõ! Nevezési díj: 200 Ft/fõ. Érdeklõdni, jelentkezési lapot igényelni a 06
(25) 221 111-es telefonszámon és az alapimuvhaz@freemail.hu e-mail címen lehet. Jelentkezési határidõ: 2008. március 25. Helyszín: Arany János Mûvelõdési Ház Alap, Fõ út 164. A döntõ
várható idõpontja: 2008. április 26. A rendezvény fõvédnöke: Szabados Tamás, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagja.
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A szerencse városa
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy legényecske, Róbert volt a neve. A falujától még húsz
mérföldnyire sem volt oly ügyes fiú, mint amilyen õ
volt. Egy este Róbert a társaival kiment az erdõbe,
ott nagy tüzet gyújtottak, köréje telepedtek, s hallgatták nagy csendben egy öreg katona meséjét. Az
öreg katona, akinek arcát beforradt sebek borították, a szerencse városáról mondott mesét a fiúknak.
– Ez a város – mesélte a katona – olyan magas
hegy tetején épült, hogy még a madár is elfárad,
mire odaér. S hej, mi tenger arany, ezüst, gyémánt
van ott! Az ott lakó emberek azt sem tudják, mit
kezdjenek azzal a rettentõ sok kinccsel. A házakat
aranyból, a várakat ezüstbõl építették, a hajókat
pedig gyémántból faragták ki. Az utcák vert
arannyal vannak kikövezve. De van is ott tisztaság!
Ha a kocsik felverik a port, az is csak aranypor,
összesöprik, s beleöntik a csatornákba. De mit ér
ez a rettentõ nagy gazdagság, ha idegen embernek
nem lehet része abban! Nem ám, mert senki lélek
még nem tudott eljutni abba a városba, oly nehéz az
útja. Hej, pedig de sokan próbáltak szerencsét!
Róbert csupa szem és fül volt, s mikor az öreg katona bevégezte a mesét, izgatottan kérdezte:
– Bácsi! Ismeri-e maga az utat, amelyik ahhoz a
csuda városhoz visz?
– Azt hiszem, igen – válaszolt az öreg –, de nem tanácsolom neked, fiam, hogy szerencsét próbálj.
– Miért?
– Azért, fiam, mert az az út hosszú is, sziklás is. Én
is elindultam egyszer, de már az elsõ nap visszafordultam. De ha nem hallgatnál rám, s megpróbálnád
a szerencsét, két utat is mutathatok odavezetõt. Az
egyik széles, sziklás út, tele kavicsokkal, mik véresre sebzik a lábadat, s halálra fárasztanak. Még
ha ki is bírnád ezt az utat, oly hatalmas ellenségek
támadnak rád mindenfelõl, hogy azokat ugyan soha le nem gyõzöd. S ha legyõznéd is, mit érnél vele?
Mire a szerencse városába érsz, olyan öreg ember
leszel, hogy semmi örömed sem lesz a tenger
kincsben. A másik út keskeny és sima, de...
– Ne mondjon többet, bácsi – szólt közbe Róbert –,
a másik úton indulok el, akármi vár reám a végén!
– Jól van, jól – mondta az öreg katona –, adja Isten,
hogy meg ne bánd az elhatározásodat. Én megmutatom az utat.
Az öreg katona Róbertet beleállította az útba, ez
meg vidáman elindult a szerencse városa felé.
Ment, mendegélt s két nap múltán egy széles pataknak a partjához ért. A patak partján egy csónak
volt kikötve, s abban egy néger óriás ült.
– Ez az út visz a szerencse városába? – kérdezte Róbert.
– Ez, fiacskám, csak át kell ám jutnod ezen a patakon.
– Hát akkor légy olyan jó és vigy’ át engem.
– Szívesen – mondta az óriás –, de van-e öt aranyad?
– Öt arany? Sohasem is volt, s nem is lesz talán soha. Bizony, ilyen szegény fiút ingyen is átvihetnél.
– Sajnálom, fiacskám, de ingyen nem vihetlek át.
Ha nincs pénzed, engedd meg, hogy a szívedbõl
vágjak ki egy darabocskát, s akkor átviszlek.
Róbert nem szólt semmit, csak szétnyitotta az ingét, intett a négernek, az meg kivágott egy darabocskát a szívébõl. Amikor átért a patak túlsó partjára, olyan boldog volt, hogy semmi fájdalmat sem
érzett. Látta messzirõl a szerencse városát, a szeme már most káprázott a szertelen ragyogástól, s
észre sem vette, hogy az ingét a piros vér elborítot-

ta. De mégis csak nehezen vánszorgott tovább, s
még százat sem lépett, óriás nagy hegy ágaskodott
elébe. A hegy aljában egy másik néger óriás állt õrt.
– Hová, hová, fiam? – állította meg a néger.
Mondta Róbert, hogy hová.
– Ohó! Van-e pénzed? Nincs? Akkor engedd meg,
hogy a szívedbõl vágjak le egy darabocskát, különben nem engedlek tovább.
Róbert habozás nélkül nyitotta szét véres ingét, s a
néger levágott belõle egy darabocskát.
Tovább ment a fiú, bár alig állt a lábán. Már-már azt
hitte, hogy elérkezett a ragyogó, tündöklõ városhoz, amikor egy rettentõ mély sziklahasadék állta el
az útját. Szegény fiú, kétségbeesetten ült le egy kõre. Ebben a pillanatban egy saskeselyû szállt le
mellé s mondta:
– Át akarsz jutni ezen a sziklahasadékon? Átviszlek,
ha adsz egy darabot a szívedbõl.
– Végy hát belõle – mondta szomorúan a fiú.
A keselyû belevágta csõrét Róbert mellébe, s lecsippentett egy darabot a szívébõl. Aztán belevágta a karmait Róbert vállába s átrepült vele a hasadékon.
Most végre ott volt a szerencse városának a kapuja
elõtt. Még csak egy lépést kell lépnie, s bent van a
szerencse városában! De ezt az egy lépést már
nem tudta megtenni, a kapu elõtt összerogyott.
Amint ott hevert, a földön egy acélszívet pillantott
meg. Mohón nyúlt az acélszív után, betette a mellé
a darabocska vérzõ hús mellé, ami a szívébõl megmaradt.
– Itt vagyok hát végre – gondolta Róbert, de csak
kíváncsiságot érzett, örömet semmit. Aztán felsóhajtott: Mit ér nekem a gazdagság, ha elvesztettem
a szívemet?!
Bement a városban, s amerre ment, mindenütt rengeteg kincs hevert, csak ki kellett volna nyújtani a
kezét utána, de nem vágyott reá.
– Semmi egyéb nincs ebben a városban – jajdult fel
a szegény fiú – csak arany és drágakõ, s ezért elcseréltem a szívemet! Istenem, ha még egyszer
visszakaphatnám!
Barátokat keresett, de egyet sem talált. Itt mindenkinek acélból volt a szíve, s kinevették, mert az õ
szívének egy része még hús volt. Szeretett volna
dolgozni valamit, de semmi munkája nem akadt.
Eszébe jutottak szülei, testvérei, akiktõl el sem búcsúzott s úgy fájt az a megmaradt darabocska szíve!
Nem volt maradása a szerencse városában. Elhatározta hát, hogy hazamegy egyszerû, fehér házikójukba, s úgy él majd, ahogy a többi falusiak élnek.
Hej, de boldog volt, amint hazafelé mendegélt! Az a
darabocska szív, ami az övé volt, boldogan dobogott, de az acélszív szörnyû fájdalmat okozott neki.
Amikor a kis faluba érkezett, szegényebb volt, mint
valaha, a teste hideg, mert az a kicsi szív már alig
dobogott. A testvére nyitott ajtót neki, s boldogan
szorította karjai közé, de Róbert nem bírta el ezt a
nagy örömet. Sápadt arcát elborították a könnyek,
aztán összeesett, eszméletlen terült el a földön.
Édesapja ágyba fektette, édesanyja zokogva borult
rá, s ím, halljátok, az anyai könnyek csudát mûveltek! Az acélszív megroppant, kiesett Róbert mellébõl, s új szív lett a darabocska szívbõl! Ó, de boldog
volt most Róbert!
Ha valaki gazdagságról beszélt neki ezután, ez volt
rá a szava:
– Ha Isten vagyont ad, örömmel fogadom, de a szívem árán sohasem vásárolnám meg!
Spanyol mese (Benedek Elek feldolgozása)

Rejtvény
Keresd meg a létezõ összes
helyesírási hibát az alábbi
mondatokban (összesen 17 van)!
1. A rendörség megbûntette a tolvalyt, akit
a tesvérei bíztattak föl.
2. A széleskörü ellenörzés betekintést
nyujt a kölcségvetés számadataiba.
3. Hat darab egyelõ áru boros poharat vásároltunk a boltban.
4. Megmontam, hogy ne mond azt, hogy
hüje.
5. A Milenáris parkban még meglehet tekinteni a Titanic-kiálítást.
Beküldési határidõ: 2008. február 12.

Megfejtés
Az 5. heti rejtvény helyes megfejtése:
RINOCÉROSZ.
Nagyon sok helyes megfejtés érkezett: Marton Rita, Sbg., MÁV-telep 2/b; Törzsök Beáta, Sbg., Tinódi u. 209., Barabás Anita és
Tamás, Kislók; Varga Dávid, Sbg., Ady E.
út 72.; Borostyán Zsófia, Sbg., Petõfi u.
38.; Mezõ Éva, Sbg., Túry M. u. 19., valamint Alapról, az Arany László Általános
Iskola 5. és 6. osztályából érkezett rengeteg
helyes megfejtés.
A szerencsés nyertes:

Vámi Viktória 6. osztály,
Alap, Arany László Ált. Isk.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Heti idõjárás

A hétvégén anticiklon hatása alá kerül a Kárpát-medence, száraz levegõ alakítja majd az
idõjárást. Csak a jövõ hét elején érkezhet újra
csapadékot is adó felhõrendszer. Az éjszakák
fagyosak lesznek, a nappali felmelegedés csak
kissé haladhatja meg az évszakos átlagot. Várható nappali hõmérséklet pénteken 3, 8, szombaton 4, 8, vasárnap 3, 8, hétfõn 4, 9, kedden 3,
8 fok körül alakul.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Február 9., 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 Lég-tér 14.05 Nyugat 100 – Fogadj örökbe! 14.35 Út Pekingbe 15.10
Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard GP 17.15 5 nap az
élet 18.05 Rocklexikon 19.00 Luxor-show 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Moulin Rouge 22.25 Hírek 22.30 Sporthírek 22.45 Filmklub – Szinetárral 22.50 Hölgyválasz –
Én táncolnék veled 0.55 Koncertek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.30 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek 10.00
Receptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.45 Tequila
és Bonetti legújabb kalandjai 14.50 Tengeri õrjárat
15.45 Döglött akták 16.50 Magma, fellázad a Föld
18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szuperhekusok
21.40 Álomcsapda 0.30 Gyújtóhatás 2.05 Trend 3.25
Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 Szurikáták udvarháza
10.50 Síkalandjárat 11.30 Babavilág 12.00 Tökös csajok 12.35 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek 14.25
Bûbájos boszorkák 15.25 Csillagkapu 16.25 Jericho
17.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.35 Négybalkéz 21.25 Beugró 22.05
A vörös sárkány 0.15 Átutazó invázió 1.20 Ed 2.30
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 21.10 Ne mondj le semmirõl! – Babits
Mihály és Hajas Tibor versei 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 10., 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 Csellengõk 9.20 Múlt-kor
9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Református magazin 10.25
Református ifjúsági mûsor 10.30 Gondolatok a bibliáról 11.00 Katolikus mise 12.00 Hírek 12.05 Tizenkét
kõmíves 12.35 Leszállt a csendes éj 13.05 Régi idõk focija 14.30 Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard GP 15.40
Stílus 16.10 Feszti körkép 16.40 Elisa Di Rivombrosa
17.35 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 9.25 Receptklub 9.45 Játék 10.50
MeneTrend 11.10 Auschwitz – A nácik végsõ megoldása 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.35 Tuti gimi 13.30
Johen Doe-A múlt nélküli ember 14.25 Doki 15.25 Mr.
és Mrs. Smith 16.35 Medicopter 117 – Légi mentõk
17.30 Õslények kalandorai 18.30 Híradó 19.05 Cobra
11 20.00 Jég és föld között 22.35 Heti hetes 0.00 Rali-vb 0.30 K-1 Budapest 1.45 Portré 2.15 Gyilkosság a
Paradicsomban
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 12.30
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 Az idõjós 22.05 Fûrész 2. 24.00 Képírók 2.15
Bírósági mesék 3.05 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Római
katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04

Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 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 22.54 Laodameia
– Babits Mihály drámája 23.43 Fillippa Giordano
népszerû opera részleteket énekel 24.00 Éjszaka

Február 11., 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 9.50 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 Tinik, tenisz, szerelem 15.05 Pénz-vidék 15.35 Kisváros 16.30 Ablak
17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35
Pudingpróba 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 23.45 Akira
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 15.10 Receptklub 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 Tiszta ügy
23.25 Hangyák a gatyában 0.55 Reflektor 1.15
Bundesliga 2.30 Autómánia 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Betûbár 10.00
Teleshop 11.05 A kábelbarát 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 Tények este 0.45 Frankenstein háza 2.15 Aktív
2.45 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
13.26 „Mindenki keresse a saját halálát...” – Részlet
Györe Balázs könyvébõl 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.05 Februári rádiókabaré 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.21 Zene 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 12., 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 9.50 Tv-taxi 10.10 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 Tinik, tenisz, szerelem 14.55
Engedjétek hozzám... 15.05 Katolikus krónika 15.35
Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Pudingpróba 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 Életképek 21.45 Modern képmesék 21.55 Kedd
este 22.30 Kultúrház 23.00 Tûzvonalban 23.55 Hírek
24.00 Sporthírek 0.05 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 Beverly Hills-i
nindzsa 22.55 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.25 Maffiózók 0.35 Reflektor 0.55 A falka 2.45
Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Betûbár 10.00
Teleshop 11.15 Mint a hurrikán 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Száguldó vipera 16.00 Hetedik
mennyország 17.00 Bostoni halottkémek 18.00 Favo-

2008. február 7. Bogárd és Vidéke
rit 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-rosszban
20.15 Miért pont Brian? 21.15 A nagy fogyás 22.50
Columbo 0.15 Tények este 0.45 Így készült a 9 és 1/2
randi címû film 1.15 Alfred Hitchcock bemutatja 1.45
Balra a nap nyugszik
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 13.25 „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 Parlamenti ütközõ 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 Zene 20.30 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés-tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04
Cigányóra 0.10 Éjszaka

Február 13., 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 10.00 Don Matteo 11.05 Drága
doktor úr! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Hrvatska 13.05 Ecranul nostru 13.40 Iskolatársak 14.35 Tinik, tenisz, szerelem 15.05 Kormányváró
15.35 Kisváros 16.30 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Pudingpróba 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Lévai kislexikon 21.10 Nagy kérdés 22.00 Modern képmesék
22.10 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.15 Lapozó 23.45
Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilm 13.55 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 Célpont bemérve 1.50 A sorsrontó
hármas 3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00
Koffeinmentes mokka 9.15 Betûbár 10.00 Teleshop
11.05 Nevetés a 23. emeleten 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Az igazság napja 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 Liptai Claudia-show 23.15 A médium
0.15 Tények este 0.45 Birodalom 2.25 Drága testek
3.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.26 „Mindenki keresse a saját halálát...” – Györe Balázs könyvébõl 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15
Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.20 Zene 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Február 14., 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 10.00 Don Matteo 11.05 Drága doktor
úr! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Rondó 13.05 Együtt 13.40 Iskolatársak 14.35 Tinik,
Tenisz, Szerelem 15.05 Fogadóóra 15.35 Kisváros
16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.35 Pudingpróba 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 23.15 Abszolút 23.45 Hírek 23.55 Sporthírek
24.00 Tv-taxi 0.20 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Mozimatiné 13.30 Dis-
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ney-rajzfilmek 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! 19.55 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.10 Gálvölgyi-show 21.45 Kész átverés
22.50 Házon kívül 23.20 Harcos utcák 0.20 Reflektor 0.40
Infománia 1.10 Rejtõzködõ 2. 2.45 Házon kívül 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Betûbár 10.00 Teleshop
11.00 Bolond szél fúj 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place
15.00 Az igazság napja 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 Valentin-napi filmválasztás 23.20 Tangó 23.25 Nyomtalanul
0.25 Tények este 1.00 Asszonysorsok Kínában 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00
Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 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 20.20 Zene
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Február 15., 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 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... 13.35 Körzeti magazinok 14.35 Tinik,
tenisz, szerelem 15.05 Babatévé 15.35 Kisváros 16.35 Ablak
17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Pudingpróba 17.45 Bûvölet 18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Mephisto 22.30 Modern képmesék 22.45 Péntek este 23.20
Kultúrház 23.50 Múlt-kor 0.20 Hírek 0.25 Sporthírek 0.35
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 Árral szemben 23.10 Odaát 0.05 Reflektor 0.25 Gyilkos
optika 2.35 Itthon 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Betûbár 10.10 Teleshop
11.15 Zoom kapitány kalandjai 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Az igazság napja 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 Szûzriadó 22.55 Lángoló csapda 0.35 Tények este 1.05 Drága testek 1.55 Reménysziget 2.45 Aktív
3.15 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 Vallási mûsor 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 20.21 Zene 20.49
Bereményi Géza dalszövegei 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 9., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lapszemle (mûsorváltozás lehetséges), 13.00 Férfikézilabda: Lelkes ifjak—Atlanta, Huricans—Gréta Bútor, 15.00 Vendég a
stúdióban: Novák Kovács Zsolt Japánról II. rész,
17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 Bartók
mama (30’), Szabó Gyula, alias Kaktusz (90’),
23.00 Lapszemle
Február 10., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00
Testületi ülés, 12.00 Lapszemle (mûsorváltozás
lehetséges), 13.00 Vendég a stúdióban: Novák
Kovács Zsolt Japánról II. rész, 15.00 Városközpont-fórum (2 óra 15 perc), Ópusztaszer (45’),
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Miért
nem szól Isten az én nyelvemen?, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Február 11., hétfõ:1.00 Testületi ülés, 7.00 Heti
Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Férfikézilabda: Lelkes
ifjak—Atlanta, Huricans—Gréta Bútor, 12.00
Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 16.00 Teremfoci:
Memphis Plusz—Sárkeresztúr KIKE, Extrém—
OMV, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Február 12., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Látogatás az alapi vadászházban (30’),
Pingpong (45’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
15.00 Miért nem szól Isten az én nyelvemen?,
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Vendég a
stúdióban: Novák Kovács Zsolt Japánról II. rész,
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Február 13., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Miért nem szól Isten az én nyelvemen?,
12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 16.00 Vadászbál (100’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Teremfoci:

Bad Boys—Vidám Fiúk, Pusztaegresi Fiúk—
Cece Öregfiúk, 23.00 Lapszemle
Február 14., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00
Teremfoci: Bad Boys—Vidám Fiúk, Pusztaegresi
Fiúk—Cece Öregfiúk, 12.00 Lapszemle, 15.00
Férfikézilabda: Toledo—Huricans, Atlanta—Légió 2000, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00
Látogatás az alapi vadászházban (30’), Pingpong
(45’), 23.00 Lapszemle
Február 15., péntek: 7.00 Lapszemle, 10.00 Vadászbál (100’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Látogatás
az alapi vadászházban (30’), Pingpong (45’),
19.00 Lapszemle, 20.00 Vendég a stúdióban:
Novák Kovács Zsolt Japánról II. rész, 23.00 Lapszemle
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901.
A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes
oldalunkon is megtekinthetõ a
www.bogarditv.blog.hu címen.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd,
Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható
minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös
csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba
esetén kérjük hívják a következõ számokat:06
(40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259,
06 (20) 9440 445.

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében:
Minden mûsor adott idõpontban kezdõdik, a
köztes idõben pedig képújság látható. Az adás
fogható minden programcsomagban, az O 05-ös
csatornán, a 93.25 Mhz-es frekvencián Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres településeken.
Február 7., csütörtök: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, (13-16 óra
között mûsorfrissítés) 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Ópusztaszer, 21.00
Bartók mama díja
Február 8., péntek: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Japán
misszió, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Vadászbál Alapon
Február 9., szombat: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 9.00 Lélekút Takács Katival
és Hargitai Enikõvel, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Vadászbál Alapon, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Ópusztaszer, 21.00 Bartók
mama díja
Február 10., vasárnap: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 9.00 N. Kovács Zsolt tanárúr

élményei Japánról – 1. rész, 12.00 Heti Híradó,
13.00 Teremfoci: Memphis-KIKE, Extrém-OMV,
17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Japán misszió
Február 11., hétfõ: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00
N. Kovács Zsolt tanárúr élményei Japánról – 1.
rész, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 Lélekút Takács Katival és
Hargitai Enikõvel
Február 12., kedd: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00
Vadászbál Alapon, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 N. Kovács Zsolt
tanárúr élményei Japánról – 1. rész
Február 13., szerda: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti
Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó,
13.00 Ópusztaszer, 14.00 Bartók mama díja,
17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Teremfoci: Memphis-KIKE, ExtrémOMV

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)
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.
Festéküzletbe ELADÓT keresünk.
06 (25) 462 038.
Tanulja meg a számítógép kezelését az
ECDL START TANFOLYAMUNKON!
Kezdés: 2008. február 16-án, szombaton,
14 órakor Sárbogárdon, a Mészöly Géza
Általános Iskolában. Oktató: Szénási Csaba.
HAVI RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÕSÉG!
Tájékoztatás: Albasoft Training
Oktatóközpont Kft. 8000 Székesfehérvár,
Berényi u. 101. Telefon: 06 (22) 329 228.
Ny. sz.: 07-0194-05.
Bálás ruha- és cipõvásár február 15-én,
pénteken, 9-13 óráig a mûvelõdési házban
RENDKÍVÜL ALACSONY ÁRON.
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532. (756096)
Lekner Kegyelet Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET. Telefon:
06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059. (756177)
Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. 06 (30)
681 7675, 06 (30) 235 9498. (300513)
Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30)
290 8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598
Ft/m2, hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác
kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

A CITY CARTEL INGATLANIRODA

helyi képviselete

és
ügyfelei részére ingatlanokat.
Teljes körû ügyintézés,
hitellebonyolítás egyénre szabott
konstrukcióval.
Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.
Telefon: 06 (30) 979 8469

Üzlethelyiség eladó, vagy kiadó. 06 (30) 363
7533. (300872)
Felszolgálót felveszek a Fanni presszóba. Érdeklõdni a helyszínen. (756398)
Garázs kiadó Sárbogárd központjában. Érdeklõdni
18.30 után, a 06 (25) 461 642-es telefonszámon.
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)

Villanyszerelést vállalok. 06 (30) 412 9867. (756578)
Sárbogárd központjában 2,5 szobás, komfortos
családi ház eladó. 06 (30) 412 9867. (756578)
Pulykák eladók Sárbogárdon. 06 (70) 392 6473.
(756564)

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

Üzlethelyiség kiadó, Ady E. út 101. szám alatt, a
Fanni presszó mellett. 06 (30) 9165 891. (756645)
Peugeot 205-ös olcsón eladó. Telefon: 06 (25)
460 861. (756830)
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és környékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant megtalálja nálunk! Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek. Hitelügyintézés: hitelkiváltás, jelzáloghitelek, kedvezõ személyi hitelek, közvetítõi jutalék nélkül. 06 (30) 491 5363. (756829)
Cecén összkomfortos családi ház eladó. 06 (20)
433 4326. (756550)
HEVES THERM mintaterem nyílt:

Ady-lakótelepen IV. emeleti lakás sürgõsen eladó.
06 (30) 855 5243. (756160)
Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás és garázs eladó. 06 (70) 779 9322. (756548)
Sürgõsen eladó amerikai típusú családi ház. Cserét beszámítok 5 millióig. Irányár: 13 és fél millió.
06 (20) 234 5832. (756545)
Idõs, beteg emberek gondozását szakképzett
egészségügyi dolgozó 24 órában is vállalná. 06 (30)
311 3739. (756543)
Új TV faliállvány (IKEÁS) 2.000 Ft-ért eladó. 06 (20)
394 2372.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny! 06 (20) 557 6509.
(756540)

Suzuki Swift Sedan 1.6B ’96-os, elektromos ablak,
központi zár, alufelni, sérült; Simson Swarble (turbós) eladó. 06 (30) 462 8988.
Füstölt házi sonka és szalonna eladó. 06 (30) 338
1922. (756538)
Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604
2754. (756536)
Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (756536I)
400 literes hûtõláda eladó. Telefon: 06 (25)
461 007. (756535)
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1660 Ft/q, cser kugli akáccal 1670 Ft/q, cser
aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 1910 Ft/q, akác tûzifa aprítva
1940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
6,5 ha szántó eladó. 06 (20) 968 7406. (756600)
Családi házat bérelnék Sárszentmiklóson. Olyan is
érdekel, amit késõbb megvásárolnék. 06 (70)
371 6546. (756529)
Eladó ’98-as GOLF III. 1,8 benzines személygépkocsi, 87.000 km-el, kitûnõ állapotban, extrákkal.
Irányár: 980.000 Ft. 06 (20) 387 5205. (756650)
Központban családi ház eladó. 06 (30) 412 9867.
(756892)

Albérletet keresünk Sárbogárdon, kis rezsivel,
másfélszobásat, földszintit, vagy elsõ emeletit, sürgõsen. 06 (70) 621 8866. (756831)
Német törpe pincser eladó. 06 (30) 570 3119.
(756838)

Alsószentivánon háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. 06 (30) 303 8753. (756833)

(a Photo Hall mellett)

AKCIÓ

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

FEBRUÁR 8-TÓL!

Sárbogárd, Ady E. út 168.

széles választéka elérhetõ áron!
Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

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

Bejárati ajtók -20% kedvezménnyel.
Az akció 2008. február 1-jétõl április 30-ig tart.
Bereczk Róbert
Telefon: 06(30)9377 545, fax: 06(25)461 237,
e-mail: bereczkr@invitel.hu

VANISH 1liter, 2 féle
DOMESTOS 750 ml
BONUX 2 kg
ARIEL 4 kg
ARIEL 10 kg
SILAN 1 liter

650 Ft
350 Ft
850 Ft
2600 Ft
5990 Ft
390 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.

Bogárd és Vidéke 2008. február 7.

HIRDETÉSEK

BÚTORVÁSÁR
a Fair 2002 Kft.-nél!
Kárpitos és fenyõbútorok
5-20%-os akciója!
ÜLÕ- ÉS FEKVÕBÚTOROK, FENYÕGARDRÓBOK,
SZEKRÉNYEK, ÁGYAK STB.
Vásároljon a gyártótól termelõi áron garanciával,
házhoz szállítással.

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
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NYÍLT TÉR

Nyílt tér
Gondolkodjunk!
Elõször az Operabálról akartam írni, de
meggondoltam magam, maradjunk saját
terepen. Akik ismernek, már tudják, mi
lesz a téma: a városközpont-fórum.
Hogyan történhet meg az a városunkban,
hogy a városközpont átalakításával kapcsolatos beszélgetésre eljön a lakosság, de
nem jön el az általunk választott képviselõ-testület és a városvezetés? Erre eddig
még Sárbogárdon sem volt példa. Úgy látszik, történelmi idõket élünk. Kötelesség
nincs, csak jogok!
A képviselõ-testület 43 %-a jelen volt.
Gondolkodtam, hogy megemlítsem-e õket
név szerint, és úgy döntöttem, mivel ez a
fórum nem pártrendezvény, hanem civil
fórum volt, megérdemlik, mert õk megtisztelték jelenlétükkel a város polgárait.
A civilek nagy számban jelen voltak: a Kapocs Egyesület, a Civilek Összefogása Sárbogárdért Egyesület, LÁRKE, Mozgássérültek, Városszépítõk, sárbogárdi, töbörzsöki, miklósi nyugdíjasok, Sárhatvanért
Egyesület stb. Két képviselõ, Etelvári Zoltán és dr. Szabadkai Tamás a polgármester
helyett összehívták a beszélgetést, melyre
a képviselõk közül eljött: (ABC szerinti
sorrendben) Bártfai Antal, dr. Berzeviczy
Gábor, Fülöp Sándor, Horváth Tibor és
Nedoba Károly (aki más elfoglaltsága miatt idõközben távozott). Mint kiderült,
Sinka Attila és Gábris István betegség miatt voltak távol. Ez érthetõ és elfogadható
magyarázat, de az nem, hogy a városvezetés 0 %-ban képviselteti magát. Se polgármester, se alpolgármesterek, se jegyzõ, se
aljegyzõ, se egy osztályvezetõ. Ilyenkor
senki nincs a fedélzeten? Akkor mi miért
fizetjük a nem kis bérüket? Azért, hogy a
rendezvény elõtt a Hõsök terén a polgármester meg a jegyzõ az érkezõket lesve jóízûen beszélget, aztán a kezdés elõtt „elegánsan” beülnek az autóikba, jelezve, hogy
mindenki le van szarvasbõrrel takarva, és
elhajtanak valahova? Ha jóindulatú vagyok, akkor feltételezem, hogy egyéb elfoglaltságuk volt, de ezt jelezhették volna.
Akkor is ott van a helyettesítés kérdése, az
állítólag le van szabályozva. Vagy csak a fizetéskor tisztázott a helyzet?
Na, de ugorjunk! Ami nekem egyértelmûvé vált: sokan voltunk, sok civil szervezet
vezetõit vagy tagjait láttam Sárbogárdról,
Töbörzsökrõl, Sárszentmiklósról, Sárhatvanról (egyesek be sem fértek a terembe),
sokan voltak hozzászólók, akik okos (nem
okoskodó) javaslatokat vetettek fel. A maguk területén elismert foglalkozást ûzõk
úgy gondolják, hogy a városunkban élõk
életminõsége fontos. Nevükben is azt a
szerény és visszahúzódó javaslatot teszem
mindenkinek: gondolkodjanak!
Csibegép (Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Nyílt levél önkormányzati
képviselõmhöz
Tisztelt Képviselõm!
Mivel személyesen nem tudtalak meggyõzni arról, hogy amit a 2008. február 8-ai
önkormányzati testületi ülés 6. napirendi
pontjában meg kívántok szavazni — nevezetesen a mûvelõdési központ, okmányiroda, régi óvoda épületének eldózerolása —
miért aggályos több okból kifolyólag is,
most ezúton kísérlem meg, a lap hasábjain.
Képviselõ-testületünk az utóbbi idõben
hozott jó néhány intézkedést, ami nem találkozott a lakosság egy részének elképzelésével (régi óvoda bezárása, létszámleépítések stb. költségmegtakarítás címén). De
talán ez a legutóbbi volt az, ami úgymond
„kiverte a biztosítékot”. A mûvelõdési
központ és környékének teljes lerombolása, újjáépítés címén, illetve a képviselõk
beetetése — itt a soha vissza nem térõ alkalom — címmel, hatalmas pályázati (és
talán egyéb?) pénzek elnyerése lehetõségének kecsegtetésével. A dolog aprócska
szépséghibája, hogy a lakosság véleményét
ebben a kérdésben „elfelejtették” megkérdezni, mondván, kit érdekel. Majd MI eldöntjük helyettetek, mi jó nektek, mi kell
nektek, hiszen ti gondolkodásra képtelen
„lények” vagytok csupán, úgysem értenétek meg a mi szempontjainkat. Nem értenétek meg, miért lenne jó az, hogy a mostani 350 fõ befogadóképességû színházterem csak kb. 200 fõs lenne, hogy a jelenleg
is kevés 80 parkolóhely csak 50-60 lenne.
Ostoba birkák vagytok, akiket csak terelgetni kell, és a vezérürü nyakába egy ko-

lompot akasztani, hogy tudjátok, merre
menjetek! Elõzetes lakossági fórum? Az
emberek véleményének kikérése? Javaslatok, elképzelések, ötletek? Netán szakemberek, civil szervezetek megkérdezése a
döntés elõtt? Ugyan, kérem! Ilyen badarságokkal felesleges foglalkozni, még nemmel szavaznátok, pedig én már elképzeltem, milyen is lesz majd, amikor elkészül a
gyönyörû, új csodapalota, ami nagy részének az önkormányzat bérlõje lenne csak,
de ez már aztán igazán felesleges akadékoskodás. Majd ha minden barátot elveszítettél, ha több lesz a haragosod, mint a
tisztelõd, akkor gondolkozz el rajta: vajon
megérte? Egy Petõfi idézet ide kívánkozik,
ne felejtsd el: „habár felül a gálya, s alul a
víznek árja, azért a víz az úr!”
A képviselõi eskü alábbi szövegét megfontolásra ajánlom. Vágjátok ki innen, keretezzétek be, tegyétek az ágyatok fölé, és
minden este az esti imátokhoz csatolva olvassátok el, mert úgy tûnik, hogy elfelejtettétek!
„Én ………… esküszöm, hogy hazámhoz,
a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez
hû leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami
és szolgálati titkot megõrzöm, megbízatásomhoz híven PÁRTATLANUL, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom
szerint minden igyekezetemmel SÁRBOGÁRD JAVÁT SZOLGÁLOM.”
Egy szavazópolgár, aki biztos, hogy soha
többé nem fog rád szavazni

Az elõfizetõi
sorsolás nyertesei
Szerdán a Bogárdi TV Lapszemle címû szerda esti mûsorában sorsoltuk ki a Bogárd és Vidéke hetilap 2008.
évi elõfizetõi közt a nyereményeket.
A fõnyereményt, a Fiorács Kft. által felajánlott választási
malacot Macsim András (Köztársaság út 17.); Horváth
István (Sebaj) húsvéti bárányát Rausch János (Csók István u. 21.); a húsvéti nyulat Huszár Sándor (Bem u. 49.);
az 5.000 Ft értékû ajándékcsomagot Rigó József (Sávoly
köz 16.); a COOP ABC ajándékcsomagját Vitéz Anikó (Kereszt u. 8.); Barabás György nagylóki olvasónk 5 liter
borát Bágyi László (Huba u. 16.); a struccszalámit Rehák
Sándor (Vasút u. 14.); a szürkemarha-szalámit Barabás
György (Nagylók, Ady u. 18.); a mangalicaszalámit Piros
Ferenc (Fenyõ u. 22.); Hargitai nagymama nagy szakácskönyvét Ihász János (Sáregres, Erkel F. u. 44.); Hargitai Lajos 2005-ös palackozású vegyes fehér borát
Ágota József (Deák F. u. 12.) nyerte.
A nyeremények átvehetõk február 8-án, 14 órától a
Bogárd és Vidéke Lapkiadóban. A nyerteseknek gratulálunk!
Hargitai Lajos lapszerkesztõ

Kérés
Fiunk, Pordán János eltûnése miatt sok szóbeszéd,
pletyka terjed Sárbogárdon
és a környezõ településeken. Tudjuk, hogy ennek
oka az, hogy az esemény általános megdöbbenést keltett mindazokban, akik ismerik a családot. Nekünk
nagy fájdalmunk, ami történt, de kérünk mindenkit,
ne terjesszenek megalapozatlan híreket. Ezek hozzánk visszajutva csak tetézik a család fájdalmát.
Sajnos az igazság az, hogy
még mindig nincs semmi hír
a fiunkról, de hisszük, hogy
él, és egészségesen hazakerül. Ha megtalálják, mi fogjuk azt hírül adni.
Szülõk

