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Elfogták a cserbenhagyó autósokat
Kettõs karambolt okozott Sárkeresztúr belterületén egy igazoltatás elõl menekülõ személykocsi.
A székesfehérvári rendõrök gépjármû-ellenõrzést tartottak Sárkeresztúr belterületén a település végénél lévõ, a 63-as útra becsatlakozó dûlõútnál február 2-án. Délután 15 óra után néhány
perccel egy helyi fehér Opel Astra gépkocsit akartak igazoltatni.
A gépkocsi vezetõje azonban nem állt meg az õt megállásra felszólító rendõrnek, hanem nagy sebességgel kihajtott a 63-as útra.
Ott Székesfehérvár irányába fordult, és összeütközött egy Székesfehérvár irányából Sárbogárdra tartó Opel személygépkocsival.
A menekülõ autó az ütközés után a szemközti útsávban frontálisan összeütközött egy szintén Sárbogárdra tartó, éppen elõzésbe
kezdõ Fiat személygépkocsival. A kettõs karambolt okozó gépkocsi vezetõje és utasa
(mindketten
sárkeresztúri lakosok) kiugrottak a harcképtelenné vált autójukból, s
azt sorsára hagyva az
út menti mezõn át elmenekültek. Az egyik
menekülõt még a helyszín közelében sikerült
az igazoltató rendõröknek elfogni.

A közben a helyszínre érkezõ sárbogárdi rendõrök üldözõbe vették a másik menekülõt, de akkor elfogni nem sikerült. Eközben
hirtelen, mintha a földbõl nõttek volna ki, nagy embertömeg vette
körül a rendõrautót. A tömegbõl egy mindeddig ismeretlen személy betörte a rendõrautó hátsó ablakát. További atrocitásra a
helyszínre érkezõ rendõri erõsítés miatt nem került sor.
Szerencsére személyi sérülés a balesetsorozatban nem történt.
Mivel késõbb kiderült, hogy az elmenekült személy a gépjármû
tulajdonosa volt, õt az éjszaka folyamán a sárbogárdiaknak a lakásán sikerült elfogni. Mindkét személy ellen rendõrségi eljárás
indult.
Hargitai Lajos

Lerombolni a mûvelõdési központot?
A polgárok véleményét lesöpörték az asztalról a múlt heti testületi ülésen. Döbbenetes volt látni, hallani, ahogy a polgármester
megalázott, kigúnyolt mindenkit, aki más véleményen volt, mint
õ. Szomorú volt látni, ahogy a „megdolgozott” tíz képviselõ lehajtott fejjel, rabszolgaként, vezényszóra megszavazta a polgármester számára építendõ, konferenciateremmel felturbózott palotát
annak árán, hogy nem lesz többé a városnak igazi mûvelõdési
központja.
Minden reményünk megvan arra, hogy az emberek nem hagyják
ennyiben a dolgot, és minden demokratikus eszközt és lehetõséget felhasználnak, hogy ne adhassák el, ne rombolhassák le közösségi tulajdonunkat, a mûvelõdési központot.
A testületi ülésrõl készült beszámoló olvasható a 2-5. oldalon.
Csak erõs idegzetûeknek ajánljuk!
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— a sárbogárdi képviselõ-testület február 8-ai nyílt ülésérõl —
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A testületi ülés tartalma a nyugalom megzavarására alkalmas, felkavaró
jeleneteket tartalmaz, ezért az alábbiakat csak saját felelõsségükre olvassák.

A városatyák aktuális ülésére több lakó is
eljött, mivel 6. napirendi pontként ismét
tárgyalta a testület a Közép-Dunántúli
Operatív Program település(al)központok
kialakítása és értékmegõrzõ rehabilitációja címû pályázat kérdését.

Monológ
Juhász János napirend elõtti felszólalásával vette kezdetét az ülés, melyben a polgármester hazugságnak titulálta „a helyi
bulvártévében” elhangzott mondatokat:
Nyolc nappal a január 18-ai ülés elõtt minden képviselõ megkapta az anyagot, tehát
titkolózásról szó sincs. Sem a frakció, sem
a koalíció nem lázadt fel. A bizottsági ülésen nem alakult ki parázs vita. A bizottság
támogatta a javaslatomat, miszerint „az
IPD EUROPE Kft.-nek van egy javaslata
egy stratégiai együttmûködésre. Több pályázatíró, kereskedõ, illetve építõipari cég
keresett meg minket a városközpont-rehabilitáció ügyében. Az IPD tûnik a leginkább olyannak, mely szerepet tudna vállalni az önerõ megteremtésében egy bizonyos terület megvásárlásával. A képviselõ-testület pár tagjával beszélgetve arra a
következtetésre jutottam, hogy mivel nagy
léptékû ügyrõl van szó, hallgassuk meg a
cég képviselõit, nézzünk látványterveket,
halljunk elgondolásokat, de az akcióterületet és a kötelezõen választandó funkciókat csak a februári ülésen határozzuk
meg.”
Nem fenyegettem és nem zsaroltam senkit. A terület nagy részét megkapná a magáncég — ez is H. Lajos bõdületes hazugsága. Az óvoda melletti két szomszédos
magánház eldózerolása szóba sem került.
A 80-as években legfeljebb vázlatok készültek, mûszaki tervdokumentáció nem.
H. Lajos azt is mondja, hogy 20 milliót bukott az önkormányzat az évek során, de dátumokat nem tesz az ügyek mellé, és közben az én képemet mutatja, aki 2002. október 20-ától lettem polgármester. Na, ez ám
az igazi manipuláció! Ezzel minden határon túlmegy, a hiteles tájékoztatástól fényévekre van. Hargitai Lajos olyasmikrõl ír
és beszél, ami nem történt meg, a saját profitorientált vállalkozása érdekében intrikál, teszi mindezt a nagyobb nézettségért,
a magasabb eladható példányszámért. Elindítja az ügyeket, megadja a jelt a támadásra, a velünk szemben állóknak muníciót és terepet ad. Mondhatnám, hogy lelke
rajta, csak hát nincs neki. Teszi mindezt a
szokásos személyeskedõ stílusában. Dr.
Szabadkai József február 1-én, az MSZP-s
fórumon azt firtatta, hogy ki rendelte meg
a pályázati programot, aki megrendelte, az

miért nincs ott. Megrendelés majd csak
képviselõ-testületi határozat felhatalmazása alapján lehetséges. (Ha mondjuk addig aknamunkájával szét nem veri a pályázat benyújtásának lehetõségét.) Nem méltó egy volt pártállami csúcsvezetõhöz egy
ilyen fokú csúsztatás. A suttogópropaganda gerjesztésérõl nem is szólva, ami az én
lepénzelésemrõl szól. Tudom, hogy a köreitekben ez megszokott, sokan ülnek elõzetesben, sokan állnak körözés alatt az
MSZP politikusai közül, de ez a ti világotok. Én nem azért éltem le 52 évet becsületben, hogy hagyjam azt, hogy a tisztességembe gázoljatok. Hátrább az agarakkal
elvtársak!

Valaki hülyének nézi
az embereket
Dr. Szabadkai Tamás: Sárbogárdi lakosok
véleményét szeretném tolmácsolni, hogy a
pályázat benyújtását vegyük le a napirendrõl. A múlt pénteken egy fórumot hívtunk
össze Etelvári Zoltánnal, melyre sokan
jöttek el. Olyanok érdeklõdtek a fórum
iránt, akik szeretnének a városért tenni.
Sértés õket azzal illetni, hogy megtévesztettek, vagy befolyásoltak lennének. Azoknak a lakóknak is, akik most a teremben
tartózkodnak, megvan a magukhoz való
eszük, de úgy látom, hogy valaki hülyének
nézi az embereket. A fórumot azért hívtuk
össze, hogy meghallgassuk, milyen városközpontot szeretnének a sárbogárdiak. Az
emberek nem értenek egyet azzal az elképzeléssel, amit a város polgármestere
beterjesztett. Úgy gondolom, nem lehet
egy várost az akarata ellenére fejleszteni,
hanem az itt élõ emberekkel, civil szervezetekkel és helyi vállalkozókkal együtt kell
kialakítani olyan koncepciót, ami benyújtható egy ilyen pályázatra. A pályázaton vegyünk részt, de vegyük figyelembe a sárbogárdi emberek akaratát is.
Nedoba Károly: Nem értek egyet azzal,
hogy levegyük a 6-os napirendi pontot, azzal viszont igen, hogy a lakosság, a vállalkozók nélkül itt döntést hozni nem lehet.
Meg kell kérdezni õket, minél több fórumot kell összehozni.
Bártfai Antal: Az SZMSZ-ben szerepel,
hogy közmeghallgatást kell tartani a városrészt érintõ területrendezéssel kapcsolatos és fejlesztéshez kapcsolódó döntés
elõtt legalább 60 nappal. Emiatt kérem,
hogy a témát vegyük le a napirendrõl.
Dr. Krupa Rozália: Én jeleztem a polgármester úrnak, hogy ilyet tartalmaz az
SZMSZ, de nem a rendezési tervrõl és a
koncepcióról dönt most a testület, hanem

2008. február 14. Bogárd és Vidéke
egy pályázat benyújtásáról, amilyen pályázatot már elég sokszor benyújtott. Ez ráadásul egy kétfordulós pályázat. Majd akkor lesz belõle kidolgozandó, akcióterületi
meg rendezési terv, hogyha azt mondják,
hogy a második fordulóra tovább mehet.
Lendvai Gábor jelentkezett.
Juhász: Bocsánat, a lakosság egyelõre nem
fog szót kapni, ez nem közmeghallgatás.
A testület jobboldali többsége nem támogatta a pályázat napirendrõl való levételét.

Alacsony ráta

Megismerte és elfogadta a munkaügyi
helyzetrõl szóló tájékoztatót a testület.
Juhász: A körzet munkanélküliségi rátája
2007 végén 14 %, a városé 8,11 %. Mióta
nyomon követem, azóta még ilyen alacsony munkanélküliségi ráta ebben a városban nem volt. 721 aktív, nyilvántartott
álláskeresõ van; ez általában 800 fölött
szokott lenni. A Tesco hiába jön ide —
mondja a bulvártévé. A Tesco két mûszakban szeretne mûködni, 5000 négyzetméteren, 100-120 fõt szeretne foglalkoztatni.
Ha ez nem tétel, akkor hajrá bulvártévé,
hajrá populizmus!

Elfogadták a költségvetést
Különösebb vita nélkül fogadták el a 2008.
évi költségvetési rendeletet.
A civil bizottság a Mészöly Géza Általános
Iskola tanulmányi versenyekre elkülönített kiadási elõirányzatából támogatná a
kiemelt sportteljesítményt nyújtó gyerekek versenyekre való utaztatását. Mint kiderül, erre egy oktatási minisztériumi rendelet miatt nincs mód.
Nagyné Rehák Julianna elmondta: szponzorokat és pályázati lehetõségeket keresnek.
Schmidt Lóránd javasolta a két iskola
költségvetésének növelését 500.000 Ft-tal,
indítványa azonban nem kapott többséget.

Városközponti kérdések
A lakosságot meg kell
kérdezni…
Nedoba Károly egy kéréssel fordult Juhász
felé: Ennél a napirendi pontnál legyél rugalmas és türelmes. Tamás a fórum megnyitóján azt mondta, hogy a városközpont
Folytatás a következõ oldalon®
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rehabilitációjából ne csináljunk pártügyet.
Ezzel maximálisan egyetértek. A fórumon
elhangzott a hõsi temetõ kérdése. Az elmúlt ülésen az építész hölgy feltételes
módban mondta el az ötleteit a temetõvel
kapcsolatban. Szó sincs annak megszüntetésérõl. Szóba került a zsidó templom is,
mint a pályázat lehetséges része, de az a
szövetkezet tulajdona. A városnak erre a
pályázatra nincs pénze. Akkor mi a megoldás? Magántõkét kell bevonni. Van egy
másik megoldás is. Tudok önrészt 50-60
millió Ft-ot, de akkor nincsen Fenyõ, Nagy
Lajos, Vágóhíd utca, Rétszilason ravatalozó, Sárbogárdi Napok. Vagy nem pályázik
az önkormányzat. A fórumon elhangzott
Fodor Jánostól és dr. Szabadkai Józseftõl:
árt az a képviselõ, aki nem szavazza meg,
hogy pályázzon Sárbogárd. Hogy milyen
tartalom legyen, arról lehet és kell is beszélni. A lakosságot meg kell kérdezni, az
ötleteket meg kell hallgatni.
Dr. Szabadkai: Az elõzõ testületi ülésre a
polgármester úr egy olyan elõterjesztést
tett az asztalra, amiben egyértelmû volt,
hogy az IPD elképzelése szerint nyújtjuk
be a pályázatot. Ha nincs a lakosság és a
helyi sajtó részérõl olyan hozzáállás, és
nem hívjuk össze a fórumot, akkor már régen megszavaztátok volna azt az elképzelést, és kész tények alapján került volna a
pályázat beadásra. Április 25-e a pályázat
beadásának határideje, valamikor tehát
döntést kell hozni, hogy milyen tartalommal nyújtunk be pályázatot. Én azt reméltem, hogy a pályázatíró cég képviselõje itt
lesz és meghallgatja az álláspontokat. Úgy
kellett volna kezdeni, hogy meg kellett volna kérdezni a sárbogárdiakat az ötletrõl.
Konkrét kérdés, hogy lehet-e bõvíteni a területet. A régi tanácsháza miért nincs benne a pályázatban? Mekkora összegre pályázunk? Bevonható-e a pályázatba a polgármesteri hivatal mögötti rész? Megkereste-e a város a vállalkozókat, hogy van-e
elképzelésük, szeretnének-e részt venni a
programban? Lebontjuk-e a mûvházat,
vagy felújítjuk? Melyik ingatlanát értékesítené az önkormányzat az önrészhez?
Ferencz Kornél: Nagy László azt mondta,
hogy az elõterjesztett elképzeléssel az õ elképzelése jelen pillanatban nincs versenyben. Õ is azt mondja, hogy ha a pályázatot
így be tudjuk adni, akkor be kell adni.
Dr. Szabadkai: Fogunk-e dönteni konkrét
tartalomról, vagy most döntünk egy nesze
semmi fogd meg jól dologról, és a pályázatíró majd azt ír a pályázatba, amit akar?

…Vagy mégsem?
Juhász: A becsült költségvetés alapján kerül majd vissza hozzánk a kérdés, hogy
hány forintos pályázatot nyújtunk be, annak az önerejét hogyan biztosítjuk, és mellé mindaz, amit a pályázati kiírás követel.
Most ki kell jelölnünk egy akcióterületet.
17099 m2 a kijelölt terület. Ha erre leesik 1
milliárd forint, az nagyot csattan ám, és nagyon meglátszik rajta. Ellenfeleink rádöbbentek: ezzel a beruházással választást le-

het nyerni. Most aztán keresztül-kasul
tesznek keresztbe. Szeretném látni a ti elképzeléseteket is, hogy mennyivel jobb,
mit tartalmaz. Olyanokat kérdezel, amik
benne vannak a leírásban. (Lendvai Gábor
ismét jelentkezett. Szerk.) A lakosságnak
akkor adok szót, ha majd a képviselõk kimerültek. A képviselõ-testületi ülésen
csak a tanácskozási joggal meghívottak
kaphatnak szót, és azok is csak egyszer 5
percre, tehát azt még mérlegelnem kell,
hogy õket is bevonjuk-e.
Nedoba: Ha nem lenne értékesítve a kultúrház, akkor mibõl lenne a forrás?
Dr. Szabadkai: Beszélhetünk értékesítésrõl, de nem a mûvházéról.
Juhász: Szerinted mit lehet értékesíteni,
amire vevõ van?
Etelvári Zoltán: Senki sem a pályázat ellen
van, hanem a magántõke ellen. Miért kell
a kultúrházat az IPD elképzelése szerint
ledózerolni? Nem vagyok híve, hogy eladjuk a város legfrekventáltabb helyét azért,
hogy egy idegen vállalkozónak legyen itt
egy marha jó helye a város központjában.
Ha nagyon kell neki terület, akkor ott van
például az óvoda. Ne 800 millióra pályázzunk, hanem csak a felére. Megmondják
az építészek, hogy amit szeretnének a
lakók, az mennyibe kerülne.
Dr. Berzeviczy Gábor: Polgármester úr,
megint elkezdted kisarkítani ezt a dolgot
úgy, hogy ez az ellenzék és a várost vezetõ
koalíció vitája. Nem errõl kell, hogy szóljon ez a történet! Ez nem lehet ennek a 17
embernek a kizárólagos döntése. A lakossági fórumokat tartsuk meg, idõ van még
rá. A pályázat kiírása nemcsak a városközpontra szól, hanem az alközpontok rendberakására is. Lehet, hogy találnánk ebben
a városban olyan pályázatra méltó akcióterületet, aminek a bekerülési költsége
kisebb lenne, és amivel nagyobb eséllyel
indulnánk a pályázaton.
Juhász: A város központjánál jobb helyet
kiválasztani nem tudsz. Mint jeleztem, te
tavaly kb. júniusban voltál utoljára testületi ülésen, januárban ezen napirendnél sem
voltál itt.

Õri Gyula: A pályázat ügye nem olyan kérdés, amit mi itt most eldönthetünk. A lakosság megkérdezése nélkül nekünk erre
nincs jogunk.
Juhász: Már az elmúlt testületi ülés után
jeleztük a pályázatíró felé, hogy a hõsi emlékmû és a szovjet temetõ sérthetetlen terület, ami esetleg díszkivilágítást kaphat és
a talajfelülete szépíthetõ. A parkoló helyén viszont kialakítanánk egy sétálórészt
szökõkúttal.
Dr. Szabadkai: A határozati javaslat A változatát ismertetni kellene a lakossággal.
Kérlek, ezt most tedd meg, különös tekintettel arra, hogy marad-e a mûvház, vagy
lebontásra kerül.

Kultúr és jurta párhuzama
Juhász: Ha értékesítésre kerül, a vevõ
dönti el, milyen módon akar azon a telken
egy több száz milliós szolgáltatóházat építeni. Minden bizonnyal le fogja bontani,
szerintem még a tartófalakat sem hagyja
meg. Amióta honfoglaltunk, laktak az õseink jurtában. Azt sem kellett volna soha elbontani, és akkor tényleg nincsen semmi
pusztítás. Jó is lenne, csak a fürdõszoba hiányozna — nem mindenkinek, tudom, de
nekem nagyon. Egyébként a mûvelõdési
ház könyv szerinti értéke ma nettó 9,8 millió Ft. Ez nem becsérték. Ha nem építünk
helyette mást, akkor nem lehet eladni,
mert közmûvelõdésre, kultúrára az önkormányzat állami támogatást kap; hogyha
nem is teljes mértékben, de akkor is meg
fogja õrizni ezt a funkcióját. Akkor lehet
elbontani, hogyha a pályázatban a pályázatírók úgy látják, hogy újat azért szeretnénk építeni, mert a régi gazdaságosabban
nem mûködtethetõ, mint az új. Fenntarthatónak kell lenni annak, amire pénzt kérünk. Horváth István, a mûvelõdési ház
üzemeltetõje is leírta, hogy a színháztermet célszerû lenne megosztani kétfelé.
Folyton több pénzt kér, mert gazdaságosan nem tudja mûködtetni. Ki tud jobb ötletet, minek az értékesítésével teremtsünk
Folytatás a következõ oldalon®
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meg 100 milliós önrészt? Mert a többit el
lehet nyerni uniós pályázati önerõalapból.
Etelvári: Fogadjuk már meg az emberek
ötleteit! Tudomásul kell végre venni, hogy
rajtunk kívül sokkal több okos ember ül
odakint, sokkal jobb elképzelésekkel.
Nem a polgármesternek van lakossága, hanem a lakosságnak van polgármestere.
Igazad van, hogy ezzel lehet nyerni választásokat, de csak úgy, ha az emberek
kedvére fogod ezt megvalósítani.
Nedoba: Van, aki azt mondta, hogy azt az
istállót miért nem bontjátok le. Bodajk a
kastélyt akarja eladni, mert nincs önrészük.
Juhász: Ennél nagyobb rombolás sose érjen senkit, hogy egy funkció nélküli, idejétmúlt, jellegtelen épület helyén építenek
egy szép, a jelenkor követelményeinek
megfelelõ épületet. Ha ez akkora bûn,
akkor biztos bûnösök vagyunk.

Ötletek
Bártfai: Az egyház képviselõi is jelezték
szándékukat, hogy ebben a pályázatban
részt kívánnának venni. Nem látom õket.
Talán nem kaptak meghívót?
Juhász: A nyilvános testületi ülés idõben
meg lett hirdetve.
Bártfai: A katolikus egyház szeretne betársulni a pályázati programba (Terveikrõl
egy diavetítést is megtekintett a testület.
Szerk.), a rájuk esõ önrésszel természetesen hozzájárulnak. Az evangélikus egyház
elképzeléseiben is szerepel a régi húsüzem
melletti terület felújítása, egy közösségi
épület építése és a miklósi evangélikus
templom felújítása.
Juhász: A volt óvoda helyén 55 parkoló
alakítható ki, valamint a polgármesteri hivatal mögött kapna helyet egy parkoló, de
az sincs kizárva, hogy az újonnan megépítendõ objektum tetején lenne parkolás.
Akkor a feljárás a volt óvoda helyérõl lenne biztosítva, a volt óvoda területén buszok parkolására alkalmas hely is kialakítható lenne. De ezek még nem kõbe vésett
dolgok. Az akcióterületre tervet kell majd
a HÉSZ-szel összhangban készíteni, amit a
képviselõ-testületnek kell jóváhagyni
majd. 600 milliós keretet nem érdemes túllépni, mert az az egész pályázatra kedvezõtlen döntést eredményezhet.
Nedoba: Ötleteljünk tovább, vegyük be a
pályázatba az Ifjúsági park teljes felújítását, amit sokkal nagyobb tömeg venne
igénybe. Én is tudok ilyeneket mondani.
Varga László: Ha egy kisebb összegû pályázatot célzunk meg, akkor ezt az összeget teljes mértékben az egyházak céljaira
kellene fordítanunk az imént elhangzott
javaslat szerint. Indítványozom, hogy a nagyobb összegû pályázatot próbáljuk megcélozni a magántõke bevonásával, mindenképpen adjuk be a pályázatot, és a következõ években nyújtsunk be pályázatot
az alközpontokra, kiegészítõ tevékenységekre. Túl nagy falat lenne, ha ebbe a pá-
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lyázatba a szívemhez oly közel álló egyházi
épületet most megépítenénk.

Zúmoljál, öcsém!

Miért kell egy kft.
elképzeléseihez igazodni?

Juhász: Zúmoljál, öcsém, zúmoljál.
Dr. Berzeviczy: Ezt most kinek szántad?
Juhász: Neki (mutatott Varga Zsoltra, a
Bogárdi TV operatõrére. Szerk.), mert folyton kever a Hargitaival, hogy most zúmoljon, vagy ne zúmoljon. Közáramot használ, nem fizeti meg senkinek, és akkor még
direkt zúmolgat.
Varga Zsolt: Már megbeszéltük, hogy ezt
befejezi.
Juhász: Mit fejezek be, kedves uram?
Varga Zsolt: Inkább egyen, polgármester
úr.

Juhász: A mûvelõdési ház területe telekárban 70.000 Ft/m2, ami aranyárnak tekinthetõ. Így meglenne a pályázathoz
szükséges önrészünk egy része, a megvásárolt területen pedig a cég saját beruházásban vélhetõen több száz milliós nagyságrendben szolgáltatóházat építene. Ez
plusz pontokat hoz nekünk, hiszen a gazdasági funkciót erõsíti. Majd épül egy új
mûvelõdési ház, ami az embereké meg az
önkormányzaté. Az akcióterület kiterjesztése rontaná az indikátorszámainkat, ami
a pályázati esélyeinket jelentõsen csökkentené. (Bártfaihoz:) Varga László talán
még jobban kötõdik az egyházhoz, mint
Ön, mert Önnek akkor volt fontos az egyház, amikor a választás volt.
Dr. Szabadkai: Nem értem, miért kell nekünk egy kft. elképzeléseihez igazodni.
Miért kell egy biankó felhatalmazást adni
arra, hogy õk majd készítsék el a pályázatot
és nyújtsák be? Az általad koalíciónak nevezett képviselõk véleménye megváltozott
a januári ülés óta. Akkor nem értettek
egyet ezzel az elképzeléssel. Ha az A változat kerül elfogadásra, akkor teljesen fölösleges utána lakossági fórumokat összehívni, csak a kész tényt lehet közölni a lakossággal. Én az A változatot nem támogatom.
Dr. Krupa: Az még nem hangzott el senkitõl, hogy ennek a pályázatnak a költségei
hogyan állnak össze. A kiírás meghatározza, hogy 20 % lehet például utakra, villamos berendezésekre, egyéb közmûvekre,
35 % másra stb. Onnantól kezdve, ha bármi mást akarunk, ki kell sakkozni, hogy mi
marad el. Most derült ki decemberben,
hogy ilyen tartalommal írják ki a pályázatot.

Egy levélíró véleménye
Juhász egy levelet olvasott fel, melynek
írója nem ért egyet a fórumon résztvevõkkel. Véleménye szerint a komplexum nem
nekünk épülne, hanem az unokáinknak.
Melyik unoka mondaná a mostani mûvelõdési ház elõtt elsétálva, hogy de szép ez a
ház? Ha most nem döntenek a fejlesztés
mellett, a következõ 10 évben biztosan
nem jut rá pénz. „Olyan értéktõl fosztjuk
meg magunkat és városunkat, ami a jövõben nem könnyen lesz pótolható. Az itt ülõ
képviselõk nem tudják meg mostanában,
milyen felemelõ érzés átadni egy kisváros
lakosságának egy szép és modern létesítményt. Mi pedig nem tudjuk meg, hogy milyen lehet oda belépni” — szólt a levél.
Dr. Szabadkai: Jegyzõ asszony, ismert az,
hogy az említett százalékok az A verzió
esetében hogyan néznek ki?
Dr. Krupa: Nem.
Dr. Szabadkai: Ezek szerint a háttérben ismert, csak mi nem tudjuk, akik szavazunk
róla.

A tízek nem akarnak
rosszat
Bártfai: Hogy hol legyen az akcióterület,
azt messzirõl jött, okos emberek mondják
meg ahelyett, hogy a városban élõ emberek fogalmazhassák meg, hogyan szeretnének élni a városban? Ha majd az unokáját
sétáltatja, akkor meg tudja mutatni, hogy
ez olyan „szép” falurombolás, mint annak
idején a Felszabadulás lakótelep megépítése.
Ferencz: Az akcióterületre vonatkozóan
várnék javaslatokat. Ne felejtsük el, hogy a
Forrás Ipari Park Kft. a mi tulajdonunkban is van, nem csak az IPD tulajdona, tehát nem egy idegen kft.-t bízunk meg. Ez a
cég jelen van öt éve Sárbogárdon.
Sinka Attila: Sárbogárdnak nincs méltó
városközpontja. Egy ekkora volumenû beruházás áldozatok nélkül nem megy. Nincs
pénz arra, hogy az önkormányzat az önrészt maga vállalja, ezért kénytelen magánbefektetõ által biztosítani az önerõt. A
lakossági fórumon elhangzottak jó ötletek,
amiknek egy részét a végrehajtási mechanizmusba be lehetne építeni. Az elkövetkezendõ években nem biztos, hogy tudunk
ekkora összegre pályázni. Miért baj az,
hogy egy korszerûtlen, kihasználatlan területen megvalósul egy új beruházás? Valahol bennem is vannak kételyek, de én akkor is a fejlesztés mellett vagyok. A polgármester, a jegyzõ és a „tízek” nem akarnak
rosszat a városnak.
Fülöp Sándor: Egyetlenegy alternatíva
van elõttünk.
Juhász: Azért nincs másik változat, mert
nem vagytok hajlandók elõállni vele.
Dr. Berzeviczy: Legyél kapocs köztünk, és
segíts nekünk abban, hogy azokat a dolgokat, amik tõlünk megfogalmazásra kerülnek és hasznosak, építsük be az együttgondolkodás menetébe. Javaslom, hogy a pályázati feltételek megismertetése érdekében a testület tartson lakossági fórumot
március 20-áig településrészenként, az
egyeztetésbe vonja be a helyi civil szervezeteket, vállalkozókat és egyházakat. Ezt
követõen döntsön a testület a pályázat
pontos tartalmát és megvalósítását illetõen.
Folytatás a következõ oldalon®
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A demokrácia relatív?
Lendvai Gábor ismét jelentkezett.
Juhász: A lakosságnak én itt most nem
adok szót.
Lendvai Gábor: Ez a demokrácia?
Juhász: Ne demokráciázzon, nagyon szépen megkérem. A lakosság által választott
képviselõk — akik négyévente titkos szavazással, választójog alapján, szavazatokkal támogatottan ide bekerülnek vagy listáról bejutnak — dönthetnek az önkormányzatot érintõ kérdésekben. Maradjunk abban, hogy ez a demokrácia.
Lendvai Gábor: Majd egyszer kifejtem a
véleményem errõl szívesen.
Juhász: Nagyon várjuk a véleményét.
Hargitai Kiss Virág: Onnantól kezdve
nem hallgatják meg a lakókat, hogy megválasztják magukat? Hátat fordítanak a
lakóknak?
Juhász: Csúsztat, mint az újság.
Hargitai Kiss Virág: Fölolvasott egy levelet, az is lakói megnyilvánulás volt. Itt ülnek a lakók, eljöttünk, és nem hallgat meg
minket? Ez felháborító! Szégyelljék magukat!
Nedoba: Polgármester úr, adjunk teret nekik.
Varga: Ha meg szeretnének szólalni, rendeljünk el szünetet, és adjunk lehetõséget
nekik a testületi ülésen kívül.
Miután Juhász már nem elõször tett megjegyzést másokra, Schmidt így utasította
rendre: Polgármester úr, kérlek, a személyeskedõ hangnemet fejezd be bárkivel
szemben. Te a város polgármestere vagy,
viselkedj úgy, ahogy illik.

Végül szót kaptak a lakók
Lendvai Gábor: Önök valóban a város lakói által választott képviselõk, de nem a város lakói helyett ülnek itt, hanem azok nevében és érdekében szavaznak és döntenek. Ez nagy különbség. Én magam nagyon támogatok mindenféle pályázatot,
ami a város fejlõdését elõreviszi. Ezt is támogatnám, ha látnék alternatívákat. December elején jelent meg a pályázat, az önkormányzatnak több mint másfél hónapja
volt, hogy alternatívákkal jöjjön elõ. Milyen jogon várja el akkor bárkitõl, hogy itt
és most egy ennek megfelelõ minõségû javaslattal álljon elõ? Mindenki szeretné,
hogy megújuljon a Hõsök tere. Ennek
módja az, hogy elõször a város lakosságát
kell megkérdezni, hogy egyáltalán akar-e
valamit változtatni. Ha a városnak jó így,
ahogy van, akkor se a polgármesternek, se
másnak nincs joga a város lakóinak akarata ellen dönteni. Össze kell gyûjteni, hogy a
város mit akar, ezek közül ki kell választani
azt, ami a legfontosabb, a legvalószínûbben megvalósítható, csak ezután dönthet a
képviselõ-testület. Itt viszont a feje tetejére állt a folyamat, épp úgy, mint a pártállami idõkben. Ez nem demokrácia.

KÖZÜGYEK
Nochta Pál: Decembertõl kellett volna a
városvezetésnek összehívni a fórumokat.
Rengeteg ötlet felmerül, és nyilvánvaló,
hogy nem minden fog megvalósulni, de
legalább együtt töprengtünk valamin.
Hogy milyen városban szeretnénk élni, arról ennek a 17 embernek olyan módon kell
döntenie, hogy õket a város felhatalmazta
az elgondolásain, megbeszélésein keresztül. Én szeretnék büszke lenni arra, hogy
van egy — a maga összes hibájával együtt
— élhetõ városunk és egy jó polgármesterünk, aki szereti ezt a várost. De az a hangnem, amit a mai napon az Ön részérõl tapasztaltam, lelkileg nagyon leterhelõ volt,
és nagyon rossz volt hallani. Polgármester
úr, én szeretnék Önre büszke lenni, hogyha jól csinálja a dolgokat, mert tudom,
hogy Ön egy okos ember. Arra szeretném
kérni a képviselõ urakat és mindenkit, aki
jelen van, hogy nyissák fel végre a szemeiket, mert én azt gondolom, hogy nemcsak
nézni, hanem látni is kellene most már végre.
Horváth Katalin: Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy a józan eszük és szívük
alapján döntsék el: fel tudják-e vállalni azt
a felelõsséget, hogy ebben a nagyon fontos
kérdésben a város jövõjére nézve döntést
hozzanak. Azért is át kell ezt gondolni,
mert most mindenkire nagy nyomás terhelõdik. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy itt
mindenki jóindulatú és a legjobbat akarja,
viszont mindenkiben hatalmas a feszültség. Próbáljanak túllépni ezeken, és a közösség érdekében egy olyan döntést hozni,
ami mindenki számára a legmegfelelõbb.
Hogyha ez a tér nem az emberek tere lesz,
akkor nem érzik magukat itthon.
Bánhidi Károly: 62 éve itt élek, a gyerekkoromat itt éltem le, ezen a téren. Az egykori ABC helyén laktunk. Jól emlékszem
arra, amikor ezek az épületek épültek. Nagyon-nagyon kötõdöm ehhez a részhez.
Megkérek minden szavazásra jogosultat,
aki itt született, vagy régóta itt él, ne döntsön anélkül, hogy a lakosság döntõ többségét meg ne hallgatta volna. Meg kellene
nézni azt a céget, aki az ajánlatot tette. Az
interneten utánanéztem, õk ipari parkok
építésével foglalkoznak, nem láttam még
egyetlenegy olyan épületet sem tõlük, ami
városközpontnak nevezhetõ. Megnéztem
a Szegletkõ honlapját is; ég és föld a különbség a kettõ között.
Pauscher Lajos: 4-5 éve nem voltam testületi ülésen, de nem is bánom. Nekem is voltak szégyellnivalóim, de most jobban szégyellem magam. 20 éve, hogy jobboldali
ember lettem. Ha egy jobboldali ember
nem veszi figyelembe a lakosság véleményét, akkor ti miért várjátok el, hogy
Gyurcsány vegye figyelembe a tieteket? Ti
rosszabbak vagytok, mint Gyurcsány.
Uralkodni akartok, titeket nem érdekel a
lakosság véleménye. Sokkal nagyobb bûn
egy elhamarkodott döntést meghozni,
mint fölülemelkedni a pártpolitikán. Mindenki azt akarja, hogy nyerjen a város, legyen szebb a város, de észszerûen, a lakosság véleményével összevetve, konszenzust
kialakítva. Akkor büszkék lehettek, ha azt
mondjátok, hogy a nép választott, a nép ér-
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dekeit képviselem, a nép szolgája vagyok,
nem az uralkodóé.
Hargitai Kiss Virág: A fórumon kiderült,
hogy a lakosság nem a pályázat ellen van,
hanem a vadidegen cég tervei ellen. Egy vidéki város központjába egy hipermodern
valamit berakni abszurd. A cég nem vette
figyelembe azt sem, hogyan lenne megoldva a közlekedés, az áruhordás, ha lezárnák
a teret. Nem hiszem, hogy a Rózsa, Baross
és Bercsényi utca elbírnák a forgalmat.
Amíg nincs pénzem, addig nem megyek el
a boltba hitelre vásárolni. Egy háztartás így
mûködik. Szerintem egy várost is így kellene vezetni, nem hiteleket meg „álomszép
csodapalotákat” kitalálni. A határozati javaslatot a lakókkal együtt kellene összeállítani. Nemcsak akkor kell találkozni a lakókkal, ha a polgármester vagy a képviselõk akarják, hanem akkor is, amikor a
lakók akarnak találkozni velük, sõt, elsõsorban akkor.

A Nagy Döntés
Dr. Berzeviczy korábban tett javaslata
nem kapta meg a szükséges többséget.
A polgármester által elõterjesztett A változatra (a polgármesteri hivatal felújítása,
korszerûsítése, benne az okmányiroda és
egy internet-hozzáférési pont kialakítása,
hozzá kapcsolódóan egy multifunkcionális
konferencia/színházterem
kialakítása
több szabadon felhasználható helyiséggel
oktatási, kulturális tevékenységek befogadására, a Hõsök tere lezárása, parkosítása,
a kultúrház, óvoda, okmányiroda elbontása, a kultúrház eladása, új parkolók kialakítása) igennel szavazott: Bódai Gábor,
Sinka Attila, Nedoba Károly, Gábris István, Varga László, Rigó László, Ferencz
Kornél, Horváth Tibor, Szakács Benõné,
Juhász János. Nemmel szavazott: dr. Szabadkai Tamás, Õri Gyula, Bártfai Antal,
Schmidt Lóránd, Fülöp Sándor, Etelvári
Zoltán, dr. Berzeviczy Gábor.
Az ülés további részében már úgy születtek
a döntések, mint a karikacsapás. Mindent
elfogadtak.
Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
gyermeklelkû újságíró

Hirdetmény
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy
a Sárbogárd közigazgatási területét is érintõ,
tervezett M8-as gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében 2008. január 10-én, Sárbogárd város polgármesteri hivatalának dísztermében megtartott közmeghallgatás jegyzõkönyvét az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség elkészítette és részemre megküldte.
A jegyzõkönyvet az érdekeltek munkaidõben
megtekinthetik a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályán (Sárbogárd, Hõsök tere 2., emelet 4.
számú iroda).
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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A polgármester maga felel mulasztásaiért
A múlt pénteki botrányos testületi ülés 6.
napirendi pontjának tárgyalása kirívó példája a demokrácia semmibe vételének.
Szemmel láthatóan sürgõsen kell a fejlesztési pályázatban elõrelépni, hiszen az idõ
halad, a beadási határidõ pedig április 25.,
alig két hónap. Egy EU-s pályázat összeállítása pedig nem néhány napos feladat.
Érthetõ hát, hogy a polgármester és támogatói szeretnék, ha a pályázat ügye minél
gyorsabban haladna elõre — úgy tûnik,
még akár a lakosság megkerülése és a törvények megsértése árán is. Csakhogy a demokrácia és a törvényesség — legalábbis
számomra — még a pénznél és a sikernél is
fontosabbak.
Az ülés levezetõjének stílusát, hangnemét
nem kívánom méltatni. Azt ítélje meg mindenki saját lelkiismerete szerint. Az ülésen
elhangzottak után a következõket azonban ki kell mondani:
Nem igaz a jegyzõnõ és a polgármester
azon állítása, hogy senki nem számíthatott
egy ilyen pályázat kiírására, és ezáltal nem
is lehetett erre a felkészülést korábban
megkezdeni. Hasonló tárgyú EU-s pályázat ugyanis már évekkel ezelõtt volt Magyarországon. Ilyen pályázatból épült meg
például Vác fõtere 2007-ben.
A következõ kérdések merülnek fel a pályázattal kapcsolatban:
1. Miért hallgatott mélyen, és tartotta titokban a polgármesteri hivatal a pályázatot annak december 2-ai megjelenésétõl
számítva egészen január 18-áig, azaz másfél hónapon át?
2. Miért nem tette közzé a pályázati lehetõséget a polgármester rögtön annak meg-
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jelenésekor, hogy a lakosság azonnal kifejthesse véleményét, esetleg javaslatokkal
állhasson elõ? Január 18-áig már legalább
néhány lakossági fórumot meg lehetett
volna tartani.
3. Miért nem értesítette az ellenzéket rögtön a polgármester, hogy az általa annyira
óhajtott, követelt alternatív változatot kidolgozhassák (ami egyébként szerintem
nem az ellenzék feladata, hanem közös
munka kellene, hogy legyen)? Másfél hónap alatt talán ki lehetett volna dolgozni
legalább még egy értelmes változatot, a
testületi ülés zûrzavarában viszont erre
csekély az esély.
4. Miért nem tájékoztatta a polgármester a
képviselõ-testületet azonnal a pályázati lehetõségrõl, és miért nem kérte fel a képviselõket, hogy választott tisztüknek megfelelõen tájékoztassák a lakosságot és kérjék
ki a polgárok véleményét?
5. Miért nem hívta meg a polgármester az
ügyben érintett Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesületet, és miért nem hívta
meg a katolikus plébánost, aki a hivatalnak
személyesen kézbesített levélben nyilvánította ki részvételi szándékát? Utóbbit valóban nem volt kötelezõ meghívni, csak
illett volna.
Ha jóhiszemû vagyok, akkor az a válaszom, hogy a pályázatkészítés lázas munkája során talán elfelejtette. Ha rosszhiszemû vagyok, akkor az, hogy talán nem is
akarta.
A feledékenység nem mentesíthet senkit a
mindenkire egyformán kötelezõ érvényû
szabályok betartása alól, nem segíti a közös ügyek közmegelégedést szolgáló elin-

tézését, és a közvélemény támogatásának
megszerzését.
De valóban csak feledékenységrõl van
szó?
A polgármester az ülés során egy óvatlan
pillanatban utalt valamire, ami miatt számára az egész pályázat olyan fontos lehet.
Valóban, ezzel a pályázattal akár választást is lehetne nyerni. Talán csak nem az áll
az egész sietség és titkolózás mögött, hogy
a választási sikerét alapozza meg a polgármester? Ezért nem kellett idejében senki
orrára kötni, hogy mire is készül, ezért kell
most a lakosságot félreállítva saját elképzeléseit keresztül erõszakolni, és a képviselõ-testület tagjait már január 18-án, de
még inkább február 8-án kész tények elé
kényszeríteni? Az egész pályázati ügy
mozgatórugója elsõsorban a polgármester
saját választási terve és hatalmi törekvéseinek megszilárdítása lenne, nem pedig a
közjó szolgálata?
A demokrácia és a törvényesség nem viszonylagos. Nemcsak akkor kell betartani,
amikor kényelmes, vagy amikor saját érdekeink úgy kívánják. A nyilvánosság kizárásával, a lakosság megkerülésével, sorozatos feledékenységgel, a pocskondiázással
és gúnyolódással nem lehet a közjót szolgálni.
Ne mutogasson hát senki másra a polgármester. Az, ami itt történt, az õ nyilvánvaló
szándékos, vagy akaratlan mulasztásainak
egyenes következménye. Ha a pályázat
ügye emiatt elbukik, csak saját magát okolhatja érte.
Lendvai Gábor

Tisztelt Polgármester úr!
A fõtér rekonstrukciós pályázatával kapcsolatban hozott képviselõ-testületi határozat megalapozottsága tekintetében a következõ kérdések támadtak bennem,
amikre szeretnék választ kapni:
1. Az A) pontban elõterjesztett határozati
javaslat tartalmát hol, mikor ismertették a
lakossággal, milyen vélemény alakult ki,
volt-e egyetértés, ami megnyugtathatna?
2. A mûvelõdési ház lebontása esetén a 300
fõt meghaladó rendezvényeket (karácsonyi, tavaszi hangverseny, pártrendezvény,
nagyobb létszámú gyûlés stb.) hol lehet
megtartani?
3. A mûvelõdési házban mûködõ civil szervezetek hol tudnak tevékenykedni, és a tulajdonukat képezõ eszközöket lezárva hol
tudják tárolni? Kapott-e erre a tervezõ
utasítást?
4. Vizsgálta-e valaki, hogy a mûvelõdési
házra lehetséges-e emeleti ráépítés, ahol
esetleg a városi könyvtár elhelyezhetõ lenne? (Mert akkor a könyvtár épülete értékesíthetõ lenne.) A könyvtár jelenleg sem

kiállításra, sem író—olvasótalálkozóra
szolgáló helyiséggel nem rendelkezik. Ebben az esetben a szolgáltatóház az óvoda
épületének átalakításával létesülhetne,
vagy azon a területen. Az ott tervezett parkoló kialakítását pedig a régi posta helyén,
az evangélikus lelkészlakás és kápolna helyén lehetne kialakítani, miután ezek átkerülnek a Baross u. végére. De a Posta közben, az ABC udvarának meghosszabbításában, a terület vízelvezetése és feltöltése
után rendelkezésre áll egy használaton kívüli terület is.
5. Miért szavazták meg az elõterjesztést,
amikor majdnem minden felszólalásból kiderült, hogy a lakosság bevonása és véleménye nélkül a pályázat nem nyújtható
be? Egyáltalán hogy lehet így tervet készíteni?
6. A határozat miért nem jelöli meg azokat
a feladatokat és kikötéseket, melyeket a
tervezõnek a terv készítésénél szem elõtt
kell tartania?
Dr. Lendvai György
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Hová jutottunk és mit tehetünk?
A február 8-án megtartott képviselõ-testületi ülés sajnos mai társadalmi, politikai
életünk tükörképe volt. Inkább emlékeztetett egy harcra, mint egy település érdekében történõ közös tanácskozásra. Ez a
képviselõ-testületi ülés, és az ehhez hasonló alkalmak méltatlanok Sárbogárd város
vezetéséhez, a képviselõ-testülethez és
egész Sárbogárdra nézve.
Véleményem szerint, amikor valaki egy
közösség életéért vállal felelõsséget és közös ügyet szolgál a szó legnemesebb értelmében, akkor már lehetõleg ne legyen
jobboldali vagy baloldali, csak a józan esze
és a szíve szerint „EMBERPÁRTI”!
Akik tanúi vagy a tévé által nézõi voltak a
képviselõ-testületi ülésnek, azokban bizonyára sokféle gondolat merülhetett fel,
úgy, mint bennem.
Hová jutottunk? Hogyan durvulhattak el
ennyire a dolgok? Hol van a közös felelõsség? Mennyi a mi felelõsségünk, nekünk,
állampolgároknak ebben? Milyen példát
mutatunk mi, felnõttek, a gyermekeknek a

demokratikus együttmûködésre, a toleranciára, egymás tiszteletére, a társadalmi
élet sportszerûségére? Hogyan várhatja el
a pedagógus, hogy a gyermekek a közösségi élet szabályai szerint éljenek, hogy megbecsüljék egymást és a felnõtteket, ha a
szûkebb környezet ilyen negatív példát állít eléjük?
Hová jutottunk? Tombol körülöttünk az
irigység, féltékenység, rosszindulat, ítélkezés, bosszúállás, harag, gyûlölet, erõszak,
hatalomvágy. Bizony, önmagunkba kell
néznünk, mi vajon emberek tudtunk-e
még maradni ebben a világban? S ha õszintén úgy látjuk, hogy bennünket is elsodort
az ár, akkor fel kell tennünk a kérdést: Mivé váltam? Ezt akartam? Hogy történhetett ez velem? A felismerés után remélhetõleg lesz erõnk, hogy változzunk és új
irányba álljunk. Ha önmagunkban harmónia, rend, béke, nyugalom van, nem tud elragadni bennünket semmilyen indulat. Az
erõszak erõszakot szül, félelmet kelt és las-

san már senki nem bízik senkiben. Nem hiszem, hogy ilyen világban akarunk élni!
Gondolkodjunk el, vajon mit tehetünk mi,
hogy jobb legyen! Azt mondják, egy fecske
nem csinál nyarat. De ha én egy fecske vagyok az én helyemen, te is egy fecske vagy a
te helyeden, õ is egy fecske az õ helyén, az
már rögtön három fecske, és még ki tudja,
hány lehet!
Hiszem: ha többen leszünk azok, akik az
egymás iránti tiszteletet, szeretetet, felelõsséget, igazságot, méltóságot, segítõkészséget, az õszinte szándékot és
együttmûködést élni is akarják, akkor a
józan ész segítségével a legnehezebb helyzetekben is képesek leszünk megtalálni a
legjobb megoldást. Bízom benne: ha
felvállaljuk a felelõsséget önmagunkért és
a közös jövõnkért, van remény, hogy
élhetõbb világot teremtsünk a magunk
számára. Hisz a felhõk mögött mindig süt
a nap, és elõbb-utóbb újra elõbukkan.
Horváth Katalin

Bemutatjuk a karateszakosztályt
Múlt héten a karateszakosztályhoz látogatott el stábunk a Mészöly Géza Általános Iskola tornatermébe. A sárbogárdi Shotokan karateszakosztály 1981 óta mûködik Németh Attila szakedzõ vezetésével. Sárszentmiklóson kezdtek, majd Sárbogárdon
folytatták a munkát a
Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében.
Decemberben négyen
tették le a 2 dan feketeöves vizsgát, köztük a
legrégebbi tag Vári Tamás is. Õk már részt
vesznek a kezdõk oktatásában is. Németh Attila, a szakosztály vezetõje 5 dan fokozatot ért
el.

A térségben még másik három helyen: Székesfehérváron,
Velencén, Pákozdon van képzése a klubnak, összesen
100-150 fõ részére. A sárbogárdi kezdõ csoportban 30
gyerek dolgozik igen keményen. Õk jelentik a helyi utánpótlást. Közülük persze csak a legkitartóbbak maradnak
meg. Mint Németh Attila elmondta, emiatt minden évben nagy a lemorzsolódás, de nagyon sok az új érdeklõdõ
is. Nem könnyû elsajátítani a belsõ lelki fegyelmet, összpontosítást, a harci állóképességet.
Németh Attila érdeklõdésünkre elmondta, hogy ezekben
a csoportokban folyik a Légió 2000 õrzõ—védõ cég önvédelmi oktatása is, innen került ki az évek során sok szakember, akik jelenleg a Légió 2000 Kft.-ben dolgoznak.
Hargitai Lajos
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„Én nem hiszem, hogy normális vagyok…”
Egykori kiváló színmûvészünk, Kibédi Ervin 50 évvel ezelõtti paródiájában énekelte
a fentieket.
2008. február 8-án a sárbogárdi önkormányzat testületi ülésérõl szóló tévéközvetítés nézése közben jutott eszembe ez a
mondat. Jobboldali beállítottságú ember
vagyok, de a 6. napirendi pont tárgyalásakor a baloldalnak drukkoltam! Képviselõ-testületünk, polgármesterünkkel az
élen, elkövette azt a hibát, hogy a városközpont rehabilitációjáról szóló elõterjesztést a választópolgárok meghallgatása,
véleményük figyelembe vétele nélkül tárgyalta.
A polgármester már a kezdet kezdetén feszült volt és arrogáns. Belekötött a sajtó
munkatársaiba, de több (MSZP-s) képviselõvel is személyeskedett, egy elsõ számú
vezetõhöz méltatlan módon. Ez a stílus ma
már nem jellemzõ a nép által, demokrati-

kus úton megválasztott elöljárókra, valószínû, hogy nem is találnék hozzá hasonlót
a Pozsony—Sárbogárd—Belgrád útvonal
teljes hosszában.
A 6. napirendi pontot a testület 10:7 arányban fogadta el, név szerinti szavazással. A
városközpont lerombolására IGENNEL
szavazott: Bódai Gábor, Ferencz Kornél,
Gábris István, Horváth Tibor, Juhász János, Nedoba Károly, Rigó László, Sinka
Attila, Szakács Benõné, Varga László.
NEMMEL voksoltak: Bártfai Antal, dr.
Berzeviczy Gábor, Etelvári Zoltán, Fülöp
Sándor, Schmidt Lóránd, dr. Szabadkai
Tamás, Õri Gyula. Így, ha a pályázat sikeres lesz, lebontásra kerül az okmányiroda,
a mûvelõdési ház és a régi óvoda, ahova a
jelenleg élõk közül négy generáció is járt.
Most már a napnál is világosabb, hogy miért kellett az óvodát megszüntetni! Nem
takarékossági okokból, hanem azért, mert
erre a célra kellett a terület!

Képviselõ-testületi
ülés?
Megnéztem a helyi tévéadók közvetítését a sárbogárdi képviselõ-testületi ülésrõl. A látvány elkeserítõ volt számomra. Az ülés
azzal kezdõdött, hogy a polgármester úr, a város vezetõ embere
legalább 10-15 percen keresztül a város egyik lapjában megjelenõ
tartalommal, majd az újság kiadójával kapcsolatos kifogásait taglalta. Hozzáteszem, a városban két újság van, nem hiszem el, hogy
csak az egyikben történik csúsztatás, elferdítés. A két újság között
csupán az a különbség, hogy az egyiket polgármester által vezetett
hivatal tartja fenn, és nagyon vigyáznak arra, nehogy véletlenül is
megsértsék a polgármestert.
Az újságokban el lehetett olvasni a testületi ülés napirendi pontjait. Ezek között olyan nem szerepelt, melynek címe: „Az egyik
helyi újságban megjelent cikkekkel kapcsolatos csúsztatások, és
az újságot megjelentetõ tulajdonos személyének és bizonyos
megnyilvánulásainak megvitatása”. Ennek ellenére a legelsõ
napirendi pont elõtti felszólalás errõl szólt.
Majd az ülés tovább folytatódott, most már az elõre meghirdetett
napirendi pontokkal. A hozzászólókat a polgármester úr provokálta, megtetézve számára frappánsnak és jópofának tartott beszólásokkal. Lehet, hogy ez neki tetszett, és saját magát még jópofának is tartotta, de mint tévénézõ én nem tartottam szellemesnek. Mégpedig azért, mert tõle, a város megválasztott vezetõjétõl
jogosan elvárható, hogy az ülést megfelelõ komolysággal vezesse,
és neki kellene a hasonló, az ülésre nem oda illõ magatartást
megakadályozni.
Szerintem dr. Szabadkai Tamás képviselõ úrnak igaza volt abban,
hogy egy ilyen fontos, lakosságot érintõ dologban legelõször a lakosság véleményét kellett volna megkérdezni. Megjegyzem, a testületi ülésen voltak emberek a lakosság körébõl, akiknek a polgármester úr csak nagy gyõzködésre adta meg a szót; csak azt nem
értem, miért, ha az elhangzottakat utána sajnos figyelembe se
vette.
Leszögezve a tényeket: a város lakói által megválasztott vezetõtõl
jogosan várható el a pozíciójához méltó viselkedés.
N-né (Név és cím a szerkesztõségben)

Mit fog kapni a város mindezért? 350 személyes kultúrház helyett 200 személyeset,
a parkolás megoldása bizonytalan (jelenleg is szûk a parkoló). Ki az az IPD-Europe
nevû cég, nem tudjuk! Helyi vállalkozó
nem tudná ezt a munkát elvégezni? Hogy a
sárbogárdi elfásult, érdektelen lakosság
mindezt eltûri, ez nagyon szomorú! ÉBRESZTÕ! SÁRBOGÁRDIAK! Ma a
központ, holnap ki tudja, melyik terület
kerül sorra! Úgy tûnik, képviselõinknek
semmi sem számít, csak a választási gyõzelem, a hatalom megszerzése, megtartása
érdekében már semmitõl sem riadnak
vissza! A nagy igyekezetben elfeledkeztek
arról, hogy a lakosok választották õket, és
ha úgy gondolják, hogy nem az Õ érdekeiket képviselik, akár vissza is hívhatók! Kérek mindenkit, gondolkozzon el a fentieken!
Egy helyi lakos
(Név és cím a szerkesztõségben

Tanulságos mese felnõtteknek

A veréb, a tehén és a róka
Élt a rengeteg erdõben egy szürke kis veréb, a tarka tehén és a ravasz róka. Szépen éldegéltek, mindenki végezte a maga dolgát. A
kis szürke veréb a fán csipegette a magokat, a tarka tehén legelészett a réten, a róka pedig vadászgatott (de nem verébre, mert repülni nem tudott). Bár néha fájt a foga verébhúsra is, de le kellett
róla mondania. Telt, múlt az idõ. Eljött a nagy hideg tél. Egyre hidegebb lett az idõ. A kis veréb egyre jobban fázott, és didergett.
Eladdig, míg egyszer hajnalra megfagyott. Le is pottyant az ágról.
Történetesen arra ment a tarka tehén, s mivel nem figyelt eléggé a
lepény gyártása közben, bizony, szegény verebünkre helyezte az
éppen elkészült lepényt. Verebünk szólt volna a tarka tehénnek,
hogy vigyázzon, de mivel nagyon meg volt fagyva, nem jött ki szó a
torkán. Így a jámbor növényevõ pont a kis veréb tartózkodási helyére tette le a lepényt. Mivel a lepény friss volt és meleg, ezért a
kis veréb elébb mozgolódni kezdett, majd csivitelni. A róka is a
közelben vadászgatott, és amikor meghallotta a kis veréb hangját,
elindult a hang irányába. Meglátta a kis verebet, hogy milyen nagy
bajba került. Segített is rajta. Kihúzta a lepénybõl, de mivel aznap
még nem evett semmit, bizony, azon nyomban meg is ette a
szegény madárkát.
A mese tanulsága az, hogy nem mindig az a te ellenséged, aki téged
betakar egy lepénnyel, de az sem biztos, hogy az a barátod, aki abból
kihúz.
(Forrás: www.geocities.com)

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
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Az Aranyponty ízei
Lévai Ferenchez, az Aranyponty ZRt. vezérigazgatójához látogattunk el Rétimajorba annak apropóján, hogy a Turizmus Kft.
egy különleges eseményre hívta õket február 1-jén.

— Mi is volt ez a rendezvény?
— A turisztikai évadnyitó, melyet Bajnai Gordon miniszter nyitott meg a Mûvészetek Palotájában. Itt adták át az idegenforgalmi szakma díjait is. Számomra meglepõ volt, hogy meghívtak, hiszen a mi turisztikai árbevételünk nem akkora, hogy a nagy cégek
közé bekerülhessünk. Mivel a vizek évét írja Magyarország 2008ban, ennek kapcsán jutottak el hozzánk, hiszen a gasztronómiának fontos eleme ma már a halgasztronómia. A rendezvényen egy
nagyon szép kis pulttal vehettünk részt, ahol halas kóstolót tartottunk. Tanulságos volt hallani az évadnyitón, hogy közel háromszorosa a GDP-bõl való részesedése a turisztikai ágazatnak, mint
a mezõgazdaságé. Ez elgondolkoztató és egyben lehetõség is. Mi
ugyan már elkezdtük ezt 6-8 évvel ezelõtt, hiszen Rétimajor éppen arról híres, hogy a halászattal foglalkozó részvénytársaság tevékenységében szerepet kap a turizmus is, amit folyamatosan növelünk. Büszkén mondhatom, hogy tavaly 40 %-kal növeltük a
forgalmunkat.
— Egyedülálló az országban, hogy a halgazdaságra épül rá a turisztikai tevékenység.
— Több helyen horgásztatnak, de nálunk a horgászat már csak a
felét adja a turisztikai árbevételnek. A gasztronómia, múzeum,
családi, baráti programok, wellness teszi ki a másik felét, és idén
egy strandot is fogunk építeni. Amikor a hivatalos részt követõen
elindult a mintegy 1200 ember a háromszáz méter hosszú, három
ízvilágot képviselõ, minden igényt kielégítõ gasztronómiai standok felé, tumultus csak a mi standunknál volt. Szóval úgy szereti a
magyar a halat, hogy az hihetetlen.
— Pedig hányszor panaszkodtál, hogy milyen kevés halat esznek az
emberek.

Autó-, motorszerelõ
jogosítvánnyal
vagy mezõgazdasági
gépszerelõ végzettséggel
rendelkezõ
MUNKATÁRSAT
keresünk.

— Még most is panaszkodom. Ott azt mondtam: édes Istenem, a
halboltban látnék egyszer ennyi embert, mint ahányan meglepték
a mi standunkat. Másokkal ellentétben nálunk egy halszálka sem
maradt, nagyon jó ételeket csináltunk, fõként busából.
— Milyen ételeket kínáltatok?
— Például halkolbászt, halvagdaltat, rizses, lengyeles pontyot,
harcsapörköltet, saslikokat, és tettünk ki egy süllõt is, amit vargányagombás szószban tálaltunk. Nagyon örültünk, hogy részt vehettünk ezen az eseményen. Ráadásul sok céggel találkoztunk,
ami lehetõséget ad arra, hogy tovább fejlõdjünk. Azt hiszem, tudunk olyat nyújtani, amit se a Balaton, se Budapest nem tud: természetes közegben bemutatni a halászatot, ahol nyugalom, béke,
csönd van, ott a wellness, meg lehet kóstolni a környék borait, a
halból készült ételeinket. Nagy tanulság volt a konferencián számunkra, hogy sokkal jobban fel kell dolgozni és propagálni a halainkat. Alapvetõen szeretjük a halat, de a macera elveszi a kedvünket a halételek készítésétõl. Pedig a harcsapörkölt például félórás
étel, feleannyi energiát tartalmaz, mint a disznóhús, kétszer olyan
gyorsan emészthetõ, és óriási gasztronómiai élmény.
— Legtöbben a szálkától is tartanak, mert egy halat nem lehet olyan
gyorsan bekapni, mint egy menzás ételt, el kell ücsörögni, beszélgetni,
borozgatni mellette.
— Ez sajnos bûne a magyar halászati ágazatnak. Mi azt hittük, azzal vége, hogy megtermeltük a halat. Nem, nincs vége, a halból európai szintû, konyhakész ételeket kell készíteni: szálkamentes
kolbászt, vagdaltat, filézve kell adni még a pontyhalászlét is. Sokkal több harcsát és szálkamentes halat kell csinálnunk, mert ez az
igény. Ezek az ételek egyébként itt vannak az étlapunkon, bármikor megkóstolhatók Rétimajorban. Aki úgy gondolja, hogy szeretné egy kellemes vacsorával, ebéddel meglepni a barátait, azt
szeretettel várjuk.
Hogy mi mindennel várja még Rétimajor az odalátogatókat, azt
megtudhatják a Bogárdi TV mûsorán közzétett teljes interjúból.

HEVES THERM mintaterem nyílt:

Sárbogárd, Ady E. út 168.
(a Photo Hall mellett)

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

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

Elõnyt jelent gumiszerelésben való
jártasság.

Bejárati ajtók -20% kedvezménnyel.

Érdeklõdni munkanapokon 7-15 óráig
a 06 (30) 628 0905-ös
telefonszámon lehet.

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

Hargitai Kiss Virág

CSALÁDI NAPKÖZI
(BÖLCSÕDE) ABÁN
A Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás
Családi Napközijében
családias környezetben,
személyre szóló gondoskodással,
rugalmas nyitva tartással
várjuk gyermekét.
A kis létszám miatt (max. 7 gyermek)
elõjegyzéses rendszerben mûködünk.
Érdeklõdni: Remseiné Bozsák Barbara –

06 (30) 407 1696 és 06 (22) 593 058
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Óvodás szülõk Öregfiúk tornája
Simontornyán
farsangi bálja
A Simontornya BTC 2008. február 9-én, az immár szokásossá vált
Öregfiúk tornáját rendezte meg, hat meghívott csapat részvételével. Fejér megyét Aba és Sárbogárd csapatai képviselték. A tornát
Csõszné Kacz Edit polgármester asszony nyitotta meg, üdvözölve
és megköszönve, hogy a meghívást elfogadták a csapatok. Jó ez a
torna azért is, mert a résztvevõ játékosok között kialakult sportbarátság tovább gyümölcsözik. A polgármester sportszerû játékot, jó szurkolást kívánt a nézõknek. A sorsolás elkészítése után
egymás után mutatkoztak be a csapatok a pályán, és az alábbi
eredmények születtek egyszer 20 perces játék után:
1. Aba–Sárbogárd 1:2, 2. Tolna–Simontornya I. 1:0, 3. Simontornya II.–Tolnanémedi 3:0, 4. Tolna–Aba 1:1, 5. Sárbogárd–
Simontornya II. 2:0, 6. Simontornya I.–Tolnanémedi 3:1, 7.
Aba–Simontornya II. 6:2, 8. Tolna–Tolnanémedi 3:1, 9. Sárbogárd–Simontornya I. 3:0, 10. Simontornya II.–Tolna 1:3, 11. Sárbogárd–Tolnanémedi 3:1, 12. Aba–Simontornya I. 4:1, 13. Sárbogárd–Tolna 0:2, 14. Simontornya I.–Simontornya II. 2:2, 15.
Aba–Tolnanémedi 2:2

Hétvégén a sárbogárdi óvoda szülõi
rendeztek farsangi
mulatságot. Koncz
Jánosné óvodavezetõ köszöntõje után
táncos mûsorral teremtették meg a jó
hangulatot. A közös
vacsora után tánc,
majd éjfélkor tombolahúzás volt. A
tombolatárgyak jelentõs része adományokból gyûlt össze.
A Vájer zenekar
húzta a talpalávalót
késõ éjszakáig.

Végeredmény:

/H/

SAK-hírek
Mint az elõzõ számban jeleztük, február 9-én Balatonalmádi csapata látogatott a sárbogárdiakhoz. Az almádiak jelenleg az ötödik
helyen állnak a tabellán, így jó mérkõzésekre lehetett számítani.
Szokás szerint a párosok mérkõzésével kezdõdött a forduló, és a
hazaiak már az elején elhúztak. A Lovász—ifj. Papp és a
Dörögdi—id. Papp párosok megnyerték a mérkõzéseiket. Az
egyéni mérkõzések során Lovász Lajos hozta a négy mérkõzését,
Dörögdi Gábor is megtáltosodott és három mérkõzést nyert, míg
ifj. Papp László és id. Papp két-két mérkõzéssel járultak hozzá a
13-5-ös hazai gyõzelemhez.
Ezzel a gyõzelemmel jelenleg 12 pontja van már a hazai csapatnak, és elkerült a kiesõ zónából. Most egy rövidebb szünet következik. Legközelebb március 1-jén, szombaton, az Ajka csapatát
fogadja a hazai csapat.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a mérkõzésekre a
SAK csapata

1. Tolna

13 pont

10:3

2. Sárbogárd

12 pont

10:4

3. Aba

8 pont

14:8

4. Simontornya II.

4 pont

8:13

5. Simontornya I.

4 pont

4:10

6. Tolnanémedi

1 pont

4:12

Különdíjasok: A torna legjobb kapusa: Beidek Attila, Simontornya. A torna gólkirálya: Örkényi Ferenc, Aba.
Sárbogárdi Öregfiúk: Banda Lajos, Berta János, Gál Tibor, Kelemen Béla, Király János, Lakatos Tibor, Huszár Lajos, Nedoba
Károly, Németh Attila, Verbóczki Tamás.
Játékvezetõ: Paripa Csaba, aki eddig a Tolna megyei bajnokság
II. osztályában kiadta magából a maximumot. Kár, hogy a Tolna
elleni mérkõzésen döntetlenre játszottak. Ez egy kicsit megbosszulta magát, mert a legfényesebb trófea helyett be kellett érni
szerényebb eredménnyel.
Szponzorok: Premix Gyártó Kft., Diel Net, Mayer Szikvíz, Vak
Bottyán Általános és Szakközép Iskola, Kerekes Csaba vállalkozó.
G. F.

Bogárd és Vidéke 2008. február 14.

KÖZÖSSÉG

Ovifarsang Alapon
„Elmúlt farsang el, el, el,! Kinek használt, kinek nem.
Nekem használt, neked nem, én táncoltam, te meg nem!”
Ilyen és hasonló tréfás verseket,
csúfolókat mondogatva vonultak föl a Bóbita Óvoda gyermekei február 8-án a farsangi mulatságon. Az óvoda minden lakója, kicsik és nagyok jelmezbe bújva csaltak mosolyt az arcokra,
derítették jókedvre egymást. Az
ötletes, vidám jelmezbe öltözött
apróságokat Ede bácsi fényképész is megörökítette, aki már
évek óta jár óvodánkba fényképezni.
Köszönet a szülõknek az ötletes jelmezekért, a szülõi szervezetnek az édességért, gyümölcsért. Köszönjük az Arany László Általános Iskola 2. osztályos tanulóinak a szereplését, és a Peszt Edit
tanító néni által összeállított, Novák Edith iparmûvész kedves-míves rajzaival illusztrált verses-zenés télbúcsúztatót.
A Maci csoportosok vidám mesejelenettel szereztek örömet
mindnyájunknak. Köszönjük a szakács néniknek a finom farsangi
habos fánkot.
A maszkabált megelõzõ nap a Meseerdõ Bábszínház vidám cirkuszi elõadásával is meglepetést szereztünk gyermekeinknek, melynek költségét a szülõi szervezet finanszírozta.

A közös tánc, jókedv, csúfolók, hagyományt õrzõ alakoskodó játékok segítségével ûztük el a telet. Az óvoda udvarán a kiszebaba
elégetésére is sor került.
„Ég a kisze, lánggal ég. Bodor füstje felszáll. Tavaszodik, kék az ég.
Meleg a napsugár. Mire füstje szétoszlik, a köd szétfoszlik. Egész kitavaszodik!”
Pekarek Istvánné óvodavezetõ

Az Alapi Óvodásokért Közalapítvány
2007. évi beszámolója a gazdálkodásról
Bevétel

Kiadás

Bankszámla nyitóegy.:
Pénztár nyitóegy.:
Önkormányzat tám.:
SZJA 1% (2006. év)
Felajánlások
Pályázaton nyert összeg:

328.07076.130100.000107.059123.560200 000-

SZJA 1 % 2005 évi :
Családi majális kiadásai:
Gyermekek kirándulási ktsg.:
Pályázat reg. díj+ptksg.
Pályázati összeg felhaszn.
SZJA 1 % 2006. év

122.200
49.467
104.610
3.432
225.000
107.110

Összesen:
934.819 Összesen:
611.819
Záró pénzkészlet: Bankszámla: 296.379.-; pénztár: 26.621.Szopori György pénztáros

Tisztelt Támogatóink!
Kérjük, hogy 2008-ban is támogassák alapítványunkat adójuk 1 %-ával. Köszönjük!

Adószámunk: 18493038-1-07.
Kaszás Károly, az Alapi Óvodásokért Közalapítvány elnöke
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SPORTBÁL
az utánpótlás neveléséért
Az utánpótlás-nevelés javára rendezett cecei sportbálon Varga
Gábor polgármester köszöntötte a sportolókat és a vendégeket.
Köszöntõjében hangsúlyozta a csapatsport közösségformáló erejének jelentõségét. Ez különösen fontos az utánpótlás nevelésénél. Az önkormányzat 1,6 millió Ft támogatást ad a sportegyesületnek. Ezen belül az utánpótlást kiemelten kezelik és anyagilag is

támogatják. A létesítményeket ingyenesen vehetik igénybe a sportolók, emellett a kistérségi buszt is kedvezményesen használhatják. A szûkös anyagi lehetõségek mellett is a lehetõ legjobb körülményeket igyekeznek biztosítani. Megragadják a pályázati lehetõségeket, melyek révén
szintén jelentõs bevételhez jutnak
minden évben. Az
idén az egyesület
közel 400 ezer Ftot nyert pályázaton.
Az utánpótlás neveléséért
felelõs
Király László elmondta, hogy Cecén a labdarúgóutánpótlás nevelése sokéves múltra
tekint vissza. A felnõttcsapatnak mindig ez jelentette a
biztos hátteret. Az
elsõdleges cél a kiváló
tehetségek
foglalkoztatása és versenyeztetése. Cecén 30 gyerek számára biztosítják a labdarúgóképzést több korosztályban. Hat alkalommal
vettek részt (U 7, U 9, U 13) utánpótlástornán 2007-ben Sárbogárdon. A sportegyesület elnöke, Menyhárt Tamás és az önkormányzat mellett az Illyés Gyula Általános Iskola sporteszközökkel, tornateremmel, pályával, pénzzel, a szülõk társadalmi munkával, pénzadományokkal, a gyerekek szállításával és a meccseken lelkes biztatással segítik ezt a munkát.
Az adó 1 %-ából 160.000 Ft-ot kaptak. A mostani sportbál bevételét is az utánpótlás nevelésére fordítják. Minden gyerek oklevelet kapott a sportéletben kifejtett tevékenysége elismeréseként.
Hargitai Lajos
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Nem ezért utaztunk olyan sokat…
Csalódást jelentõ 5. helyezés
az I. Fõnix Kupán Debrecenben

Ezzel a vereséggel elúszott a csoportelsõség lehetõsége, hisz az FTC-t kellett volna nagyobb gólkülönbséggel megverni, s ez nem látszott megvalósíthatónak.
A Szilas KC 1994-es csapata nagy reményekkel és merész tervekkel vágott Az FTC elleni mérkõzés ellenben nagyon jó játékot, színvonalas küzdelmet
neki az I. Fõnix Kupának.
hozott. Az elsõ félidõben 3 gólos elõnyt szerzett a Szilas KC, de a Ferencváros kapusának köszönhetõen — illetve annak, hogy szélsõink nem a taktikai utasításoknak megfelelõ módon lõttek — a Fradi felzárkózott, s a második félidõ közepére 6 góllal elhúzott. Ekkor „újraéledt” a csapat, a végjátékban 2 gólra felzárkózott, de egy középziccer elhibázása miatt 1 gól helyett
újra 3 lett, és 4 másodperccel a vége elõtt még egyet lõtt a Fradi.
Így elment a hajó, a döntõ és az érem lehetõsége. A többi mérkõzés már a
felkészülést szolgálta, mindenki játéklehetõséget kapott, hogy rutint szerezhessenek. A helyosztó mérkõzés félidejében 18:4 volt az eredmény a
Szilas KC javára, amibõl láthatták a lányok, hogy azon az elsõ mérkõzésen
mit „játszottak el.”
Eredmények:
Szilas KC—Szekszárd UKSE 14:17
Gól: Schneider (2/1), Raffael A. (5), Csendes (3), Bozsovics (3), Somogyi (1)

Szilas KC—Ferencvárosi TC 15:19
Gól: Schneider (2), Raffael A. (3/2), Csendes (5), Bozsovics (4), Somogyi (1)

A 10 csapatos — minõségileg jó erõsségû — tornán mindenképpen érmet
szeretett volna a csapat, de a tornagyõzelem is a tervekben szerepelt.
Sajnos, a valóság másképpen alakult.
A hosszú utazás sem lehet mentség arra, hogy az elsõ mérkõzését — úgy
fél év óta rendszeresen — szokás szerint elrontotta a csapat.
Dekoncentrált, szétesett, pontatlan, egyeseknél akaratszegény játékkal
adott egy gyõzelmet a nagyon szimpatikusan küzdõ és játszó szekszárdi
csapatnak, amely már több mint 2 éve nem nyert a Szilas KC ellen. A mérkõzés folyamán 18 technikai hibája és 11 eladott labdája volt a csapatnak.
Így egy gyenge csapat ellen se lehet nyerni, s a Szekszárd nem a gyenge
csapatok kategóriájába tartozik.

Szilas KC—Balmazújváros 24:19
Gól: Schneider (2), Bozsovics (11/7), Somogyi (5), Raffael B. (1), Káldi (4),
Schmidt (1)

Szilas KC—Fehérgyarmat 30:20
Gól: Jakab (3), Zádori (2), Schneider (9/5), Patai (1), Raffael (4), Takács (2/2),
Somogyi (3/2), Káldi (2), Schmidt (4/1)

5. helyért
Szilas KC—Szekszárd UKSE Marker 28:17
Gól: Jakab (1), Zádori (1), Schneider (4/1), Patai (3), Raffael (3), Csendes (6),
Bozsovics (6/1), Somogyi (2), Káldi (1), Schmidt (1). Edzõ: Zámbó Tibor.
NLÁI

I. Suzuki Barta férfi amatõr kézilabda-bajnokság
Schmidt, Huszár, Mészáros, Palotás, Szilágyi A., Balázs. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV-n tekinthetik meg. Kiállítás: 4 perc, illetve 0 perc.
Gréta Bútor–Lelkes Ifjak 23:14 (11:4)
Hétméteres: 1/0 illetve 3/1. Góldobók: Nagy 1, Németh 2, Dizseri 4, illetve
Vezették: Sárköziné, Rehák. Gréta Bútor: Borostyán, Hegedûs, ifj. Bodoki, Máté 5, Raffael 2, Botka 6/1, Gilicze 3, Palotás 1, Papp 3.
Pluhár T., Fésû, Ihász. Csere: Orbán, Németh, Sebestyén, Szabó II., Bodoki
Atlanta–Légió 2000 20:14 (8:4)
P., Szabó I., Barabás R., Pálinkás. Lelkes Ifjak: Pluhár I., Vorsléger, Diószegi, Vámosi G., Szilveszter, Bölcskei. Csere: Fûrész, Vámosi D., Fekete, Vezették: Sárköziné, ReDombi, Farkas, Nagy, Kaufmann, Horváth. Mindkét félidõt az erõteljeseb- hák. Atlanta: Biber L., Váben játszó Gréta Bútor csapata nyerte meg. A mezõnybõl kiemelkedett ifj. mosi, Biber Z., Horváth,
Bodoki Gy. játéka. Kiállítás: 8 perc, illetve 2 perc. Hétméteres: 2/2 illetve Takács, Halasi. Csere: La2/1. Góldobók: ifj. Bodoki Gy. 6, Pluhár T. 1/2, Fésû 5, Ihász 2, Németh 2, katos, Bodoki A., Bodoki
Sebestyén 1, Szabó II. 1, Hegedûs 1, Szabó I. 2, illetve Vámosi D. 0/1, Vors- Gy., Molnár. Légió 2000:
Németh T., Németh A.,
léger 3, Farkas 1, Nagy 1, Kaufmann 1, Bölcskei 2, Diószegi 3, Horváth 2.
Kristóf, Suplicz, Németh L.,
Toledo–Huricans 7:21 (2:13)
Fenyvesi. Csere: Liszi, HeVezették: Sárköziné, Rehák. Toledo: Barabás B., Puchinger, Horváth Zs., gedûs, Csányi. A mérkõNagy, Németh, Csuti. Csere: Horváth T., Gazsó, Kiss, Takács, Horváth I., zést felvételrõl a Bogárdi
Dizseri. Huricans: Szilágyi B., Papp, Máté, Raffael, Botka, Gilicze. Csere: TV adásában tekinthetik
meg. Kiállítás: 4 perc, illetve 4 perc. Hétméteres:
6/5, illetve 0. Góldobók: Takács 8/3, Bodoki Gy. 2/2, Molnár 1, Biber Z. 1,
Halasi 3, illetve Németh L. 5, Kristóf 2, Liszi 2, Suplicz 2, Németh A. 3.
Tabella

A II. forduló eredménye:

1. Gréta Bútor
2. Atlanta
3. Légió 2000
4. Toledo
5. Lelkes Ifjak
6. Huricans

2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
-

-

-52:21
-52:26
133:27
128:26
221:52
219:53

4
4
2
2
0
0
G. F.
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Hirdetmény
Tájékoztatom a választópolgárokat,
hogy a 2008. március 9-ére kitûzött országos népszavazáson való részvétel feltétele, hogy a választói névjegyzékbe
felvételre kerüljenek.
A névjegyzékbe történõ felvételrõl legkésõbb 2008. február 22-éig értesítést
kapnak.
A névjegyzékbe történõ felvétel, vagy
kihagyás, illetve törlés miatt 2008. február 20-ától 2008. február 27-én, 16 óráig lehet kifogást benyújtani.
A névjegyzék 2008. február 20-ától
2008. február 27-én 16 óráig megtekinthetõ az okmányirodában Tóthné Kaszás Tímeánál.
Aki a népszavazás napján külföldön tartózkodik, a meghatározott külképviseleteken szavazhat, amennyiben a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét
kéri.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen, vagy meghatalmazott útján 2008. február 22-én 16 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni,
hogy az 2008. február 22-éig megérkezzen a választási irodához.
Aki nem a lakóhelyén kíván szavazni,
igazolással szavazhat a települések kijelölt szavazókörében. Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján
2008. március 7-én 16.00 óráig, ajánlott
levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az
2008. március 4-ig megérkezzen a választási irodához. Sárbogárdon az igazolással szavazók kijelölt szavazó köre a
Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út
79.

A szavazókörök címei
az alábbiak:
1. sz. Kossuth Zsuzsanna Klubkönyvtár,
Szent István u. 77.
2. sz. Szent István Általános Iskola,
Szent István u.
3. sz. Alba Volán Kirendeltség, Ady
Endre u. 23.
4. sz. Fejérvíz Rt. Sárbogárdi Üm., Tinódi u. 146.
5. sz. Rendelõintézet, Ady Endre út 79.
6. sz. Mûvelõdési központ, Hõsök tere
3.
7. sz. Tüdõgondozó, Tompa M. u. 2.
8. sz. Mészöly Géza Általános Iskola
9. sz. Gimnázium, József A. u. 4.
10. sz. HEMO — József A. u. 15/B.
11. sz. Sárszentmiklósi Általános Iskola
12. sz. Pentagri Kft., Széchenyi u. 2.
13. sz. Sárszentmiklósi Klubkönyvtár
14. sz. Sárszentmiklósi Általános Iskola
15. sz. Rétszilas, klub
16. sz. Kislók, klub
17. sz. Pusztaegres, kultúrház
18. sz. Sárhatvan, klub
19. sz. Nagyhörcsök, klub
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

KÖZLEMÉNYEK

13

Nyílt nap a nyolcosztályos
gimnáziumban
Az év ezen szakában hagyományosan szaktárgyi bemutatóra invitáljuk a nyolcosztályos gimnáziumi képzésben résztvevõk hozzátartozóit, valamint a képzés iránt érdeklõdõket.
Az elõzõ tanévben külsõ körülmények miatt kellett változtatnunk a több mint egy évtizedes szaktárgyi bemutató jellegû rendezvényen, s tértünk át a nyílt tanítási nap
megszervezésére.
Tapasztalataink és a szülõi, tanulói visszajelzések arra késztetnek bennünket, hogy
maradjunk ennél a formánál.
Február 23-án 8 órától kezdõdõen négy tanítási órát fogunk megtartani az 5–8. osztályokban, amelyeken helyet kapnak a bemutató jellegû produkciók és a tanórára jellemzõ mozzanatok is.
Az osztályoknak külön órarendje van, termenként kb. 20 fõt tudunk fogadni, s minden óra után cserélõdhetnek a látogatók. A tervezett órarend az alábbi lesz:
5. c
6. c
7. c
8. c
1. óra
anyanyelv
angol
magyar
biológia
ének
irodalom
2. óra
matematika
anyanyelv
történelem
földrajz
latin
3. óra
testnevelés
fizika
latin
ének
magyar
4. óra
ének
latin
angol
történelem
angol
informatika
fizika
matematika
Szeretettel várunk minden már jelentkezett vagy csak a jelentkezést fontolgató kisdiákot és szüleit erre a rendhagyó délelõttre.
Boda János igazgató

Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézetének határozata alapján a Rézkígyó Gyógyszertár szolgálati rendje — kérésünkre — az alábbiak szerint megváltozott:
Nyitvatartási idõ: hétfõtõl péntekig 8.00—18.30 óráig, szombaton 8.00—12.30 óráig.
Ügyeleti szolgálat (2 hetenként váltott ügyelet a Korona Gyógyszertárral): február
11—február 24. Rézkígyó Gyógyszertár, február 25—március 9. Korona Gyógyszertár és így tovább.
Egyéb szolgáltatásaink: a Patika Egészségpénztáron kívül más egészségpénztárral is
van szerzõdésünk, így azok kártyáit banki közvetítéssel el tudjuk fogadni.
Dobos Ferenc, Rézkígyó Gyógyszertár

Adó 1 %

Adó 1%

A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák tevékenységét. Célunk a
sárbogárdi református templom felújítása. Adományukkal rendelkezés alapján a Sárbogárdi Református Idõsek
Otthona mûködésének segítségéhez is
hozzájárulhatnak.

1 % a környezetünkben élõ súlyosan
fogyatékos gyermekekért

Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata
Alapítvány Sárbogárd.
További munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

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
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2008. február 14. Bogárd és Vidéke

Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XVI. forduló
Bad Boys–Vidám Fiúk 0:2 (0:0)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb, Hajba,
Mikuli, Kuti, Horváth I. Csere: Juhász. Vidám
Fiúk: Kiss, Huszti L., Huszti N., Horváth, Németh. Csere: Kovács, Huszti J., Huszti R.
Góllövõk: Huszti R., Horváth. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.

Pusztaegresi Fiúk–Cece Öregfiúk 1:6
(0:0)
Vezette: Szakács I. P. egres: Ellenbruck, Magyarosi, Egyed, Batári, Fodor. Csere: Magyar,
Molnár. Cece: Fülöp Gy., Kiss P., Klazer, Fülöp
T., dr. Erdélyi. Csere: Démuth, Farkas, Kiss J.,
Takács. Góllövõk: Batári, illetve dr. Erdélyi 2,
Fülöp T., Kiss P. 2, Farkas. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.

DKS–Extrém 1:16 (1:7)
Vezette: Tóth I. DKS: Suplicz, Kelemen, Somogyvári, Strausz. Extrém: Vörös, Oszvald,
Roszkopf, Horváth D., Juhász. Csere: Dévényi,
Horváth T., Vámosi, Pálinkás. Nem volt kétséges, ki nyeri ezt a mérkõzést, hisz a DKS csak három mezõnyjátékossal állt ki a mérkõzésre. 3.
perc: meglepetésre a DKS-bõl Kelemen váratlan,
nagy lövése után a labda a hálóban kötött ki. 6.
perc: nehezen találták meg góllövõcipõjüket a
listavezetõ játékosai, Horváth D. törte meg a gólképtelenséget, beindult a henger. 7. perc: Vámosi perdítette a labdát Roszkopf J. elé, aki nem
hibázott. 10. perc: Roszkopf lövése a kapufán
csattant. 11. perc: Vámosi elment Kelemen mellett és szép gólt lõtt. 12. perc,: Strausz hagyott ki
nagy helyzetet, Vörös kapusba rúgta a labdát.
13. perc: Vámosi lõtt kapufát. 14. perc: Roszkopf
átadását Horváth T. lõtte a hosszú sarokba. Elfáradtak a DKS játékosai, és még kaptak két gólt,
Roszkopf és Juhász volt eredményes. A második félidõben rugdalták a gólokat, pedig igencsak szórakoztak az Extrém játékosai. 23. perc:
Oszvald kétkapufás gólt rúgott. 26. perc: Oszvald ismételt. 28. perc: Dévényi eredményes.
33. perc: Dévényi ismételt. 34. perc: Vámosi ért
el gólt. 36. perc: Vámosi ismételt. 37. perc: Horváth T. terhelte az egyébként jól védõ Suplicz hálóját. 38. perc: Dévényi a harmadik találatot vitte
be. 40. perc: Vámosi tette fel az i-re a pontot. A
DKS csonka csapatának játékosai sportszerûen
végigjátszották a 2 x 20 percet. Góllövõk: Kelemen, illetve Horváth D., Roszkopf J. 2, Vámosi 4,
Pálinkás, Horváth T. 2, Oszvald 2, Dévényi 3.

Taki Team–Légió 2000-Fair Bútor
1:5 (1:1)
Vezette: Szakács I. Taki Team: Lajtos, Lakatos,
Bodó, Rohonczi G., Vörös. Légió: Megyesi, Németh, Csuti II., Magyar, Mondovics. Csere:
Horváth, Szilágyi Cs., Szilágyi F. 1. perc: Vörös lõ
kapura, Megyesi lábbal véd. 3. perc: Megyesi
védi Bodó lövését. 6. perc: Csuti II. végzett el
szabadrúgást, a labda kétszer irányt változtatva
jutott Lajtos kapujába. 10. perc: Csuti II. próbálkozott, de a Taki Team játékosai közösen hárítot-

tak. 12. perc: Rohonczi lövése után a labda a kapufáról a mezõnybe pörgött. 14. perc: most
Bodó nagy erejû lövése vágódott ki a kapufáról.
16. perc: Vörös lövése a kapuból úgy pattant ki,
hogy a labda elõször a gólvonalon túlról a felsõ
kapufára, onnan a gólvonal elé pattant. 18. perc:
kezezés miatt büntetõrúgáshoz jutott a Taki Team, a 7 méterest Lajtos biztosan értékesítette.
22. perc: Lajtos feleslegesen futott ki kapujából,
így Magyarnak nem volt nehéz feladat a labdát a
kapuba rúgnia. 24. perc: Csuti II. szabadrúgásból lõtte a labdát kapura, mely Lajtos lába alatt
becsúszott a kapuba, tovább növelve az elõnyt.
Hiába küzdött a Taki Team. 34. perc: Lajtos
megint feleslegesen futott ki, a labda Magyarról
csurgott a kapuba. 38. perc: Mondovics lekészítette a labdát lövésre Csuti II-nek, aki megszerezte az ötödik találatot. A Légió megérdemelten
gyûjtötte be a három pontot. Sárga lap: Csuti II.
Góllövõk: Lajtos, illetve Csuti II. 3, Magyar 2.

BB–Truck SE–Haladás 1:4 (1:1)
Vezette: Tóth I. BB–Truck: Meilinger, Balázs,
Dobrovoczki, Zobák, Varga. Csere: Gilicze, Kovács, Simon, Pálinkás, Zádori. Haladás: Géczi,
Szántó Zs., Balogh, Szántó K., Varga. Csere: Kis
Szabó, Krajczár, Szalai. A második és a negyedik helyezett mérkõzésén sokáig kellett várni,
hogy megszülessen az elsõ gól. Végül ez Kis Szabónak sikerült. A két egyenrangú csapat nagyon
sok hibával játszott, a kapu szinte bevehetetlen
volt, mert sok labdát elrugdaltak a kapu mellé,
fölé. Egy formás támadás után Simon forintos
labdát kapott, melyet az üres kapuba továbbított, egalizálva az eredményt. A második félidõben az iram kezdett hasonlítani a labdarúgásra.
A gyorsabb, pontosabb játékot nyújtó Haladás
Varga és Balogh két találatával a maga javára
fordította az eredményt. Semmi sem sikerült a
BB–Truck-nak. Góllövõk: Simon, illetve Kis Szabó, Varga, Balogh 2.

Krencz Nagyker–Twister 6:3 (2:2)
Vezette: Szakács I. Krencz: Pálinkás, Ragyamóczki, Király, Kõvágó, Csendes. Csere: Schneider, Szecsõdi. Twister: Bognár I., Balogh, Tóth
A., Budai, Szabó L. Csere: Bognár T., Szabó M.,
Tóth V. 2. perc: Kõvágó belõtte a labdát középre,
amely egy védõn irányt változtatva jutott el a kapuba. 4. perc: Kõvágó mintegy 16 méterrõl váratlanul lövésre szánta el magát, a meglepett
Bognár mellett a labda a kapuban kötött ki. 5.
perc: Kõvágót hárman szerelték a hatoson belül.
7. perc: Kõvágó lövését Bognár I. szögletre védi.
15. perc: Balogh bevált szögletdobását Pálinkás
bevédte. 17. perc: szépen kidolgozott helyzet
után Balogh lövésével szemben Pálinkás tehetetlen. Egyenlített a Twister. Felébredt a
Krencz-csapat. 21. perc: Szecsõdi lövése után a
labda a kapufáról vágódott az alapvonalon túlra.
23. perc: szöglet után Kõvágó mester hármasával megszerezte a vezetést a csapatnak. 24.
perc: nagyon szép támadás után Kõvágó átadása után, Király a labdát a kapuba pofozta. 30.
perc: Schneider szólózott végig a pályán, és a kifutó Bognár I. mellett kapuba gurította a labdát.

34. perc: Schneider duplázott. 35. perc: Király hibáját Tóth A. használta ki. Góllövõk: Kõvágó 3,
Király, Schneider 2, illetve Balogh 2, Tóth A.

Vasutas–Sárbogarak 1:3 (0:2)
Vezette: Szakács I. Vasutas: Szabó, Gászler,
Bozsoki, Czeiner, Fésû. Csere: Guszejnov,
Freschli. Sárbogarak: Németh I., Czipp, Dizseri
P., Kónya, Steinbach. Csere: Németh Cs. Küzdelmesen telt el az elsõ félidõ, melyet a beugró Németh I. kapus teljesítménye tett színessé. A pontosabban adogató Sárbogarak Steinbach és Kónya góljaival megérdemelt vezetést szerzett. A
második félidõben is a küzdelem dominált, felváltva forogtak veszélyben a kapuk. A harmincadik percben Gászler szépít, majd a 35. percben
Fésû hagy ki ordító egyenlítési lehetõséget, sõt,
az emberelõnyös helyzetet sem tudták kihasználni. Kiegészültek a Sárbogarak a 37. percben,
kijátszották Guszejnovot, és Kónya tovább növelte az elõnyt. Sárga lap: Kónya. Piros lap: Kónya 2 perc. Góllövõk: Gászler, illetve Steinbach,
Kónya 2.

OMV–Arsenal 9:2 (0:1)
Vezette: Tóth I. OMV: Plézer, Lengyel, Halasi,
Killer, Gráczer. Csere: Erõs, Kiss, Nagy, Szili.
Arsenal: Veres G., Kiss R., Érsek, Veres P., Lukács. Érdekesen alakult a mérkõzés. Amíg erõvel
bírta az Arsenal, egy góllal jobb volt ellenfelénél.
A második félidõre elfáradtak, sorba lõtte góljait
az OMV, mely sokkal képzettebb játékosokból
áll. Halasi remekelt. Gráczert addig kritizálta
„Kocka”, míg megrázta magát, és hintett egy
hármast. Góllövõk: Halasi 4, Killer, Lengyel,
Gráczer 3, illetve Veres P., Lukács.

Flamengó–Memphis Plusz 5:13 (1:6)
Vezette: Tóth I. Flamengó: Németh, Banda, Berta, Derecskei, Lakatos. Csere: Gál, Parrag.
Memphis: Boros, Herczeg, Roszkopf, Fodor,
Emperger. Csere: Deák, Molnár Zámbó. Szegény embert az ág is húzza! Hát még a
Flamengót! A kezdeti tapogatózás után, a 6.
percben Herczeg szánja el magát lövésre, a labda a kapuban köt ki. 7. perc: Németh nem tudta
védeni Herczeg lövését, ismételt, megadva az
alaphangot. 8. perc: Derecskei ordító helyzetben
a kapufát találta telibe. 9. perc: Roszkopf is letette névjegyét, bal lábbal lõtt góllal. 11. perc:
Derecskei lövését védi szögletre Boros bravúrral. 14. perc: Lakatos adta el a labdát, Molnár
biztosan lõtt a kapuba. 18. perc: Deák is megrázta magát, tovább növelte az elõnyt. 19. perc: két
gólnak is tanúi lehettünk, elõbb Fodor talált kapuba, majd Lakatos szépített a már csúfosnak
mondható eredményen. 22. perc: Banda lyukat
rúg nagy helyzetben. 23. perc: Roszkopf bal lába
megint elsült. 24. perc: Fodor már a nyolcadik
gólt szerezte a Memphisnek. 25. perc: Molnár is
ismételt góljával. 26. perc: Banda lelkesedése
Flamengó-szépítés. 27. perc: parázs helyzet a
Memphis kapuja elõtt. Boros egymás után
négyszer védett, igaz, Gráczer azt mondta, hogy
olyan kövér, hogy nem lehet a labdát elrúgni
mellette. 26. perc: Molnár, ha már játszik, mind-
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egy, hogy melyik kapu, most a sajátját választotta. 27. perc: Lakatosra nem figyeltek és szép
gólt rúgott. 29. perc: Deák percei következtek,
elõbb megrúgta a tizedik gólt. 33. perc: Deákot
nem tudják tartani, újabb gólt lõ. 35. perc:
Emperger átadása után lekezeli a labdát Fodor,
és úgy lõtte a kapuba. 37. perc: Deák megsajnálja Empergert, hogy még nem rúgott gólt. Elétálalt és nem hibázott. 38. perc: szögletnél nem figyeltek a berobbanó Derecskeire, aki beállította
a végeredményt. Góllövõk: Lakatos 2, Banda,
Molnár (öngól), Derecskei, illetve Herczeg 2,
Roszkopf 2, Molnár 2, Deák 3, Fodor 3, Emperger.
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perc: Madár lövését védte Györök. 31. perc:
Hajdinger Z. lövése után hálóban kötött ki a labda. Megint szoros az eredmény. 33. perc: Madár
jó helyzetben kapu mellé lõtt. 34. perc: most
Hajdinger Z. hagyta ki a ziccerhelyzetet. 38.
perc: a hátul tétovázó Sütõt Bor leszerelte, és
beállította a végeredményt. A játék és a helyzetek alapján akár fordított is lehetett volna az
eredmény, de a KIKE-nek nem ment a góllövés.
Góllövõk: Kiss, Hajdinger Z., illetve Vörös G. 2,
Bor 2.

Big Daddy Laca bisztró–Toledo 2005
2:7 (1:5)

Sárkeresztúr KIKE-Magnum 2:4 (0:2)
Vezette: Tóth I. KIKE: Visi, Vörös, Hajdinger J.,
Hajdinger Z., Szauervein. Csere: Kiss, Madár,
Sütõ. Magnum: Györök, Mihalkó, Vinkelmann
T., Lakatos, Bor. Csere: Csányi, Csendes, Kiss,
Vörös, Máté. 4. perc: Vörös G. eleresztette a
jobb lábát, Visi nem tudta hárítani a pontos, erõs
lövés után a labdát. 5. perc: Bor lövése után a
labda kapufáról Visi hátára, onnan szögletre pattant. 8. perc: Bor hibázott nagy helyzetben. 9.
perc: javított az elõbbi teljesítményén Bor, betalált a kapuba. 12. perc: Csányi 16 méteres lövése után a labda a kapufán csattant. 15. perc:
Kiss a Magnum játékosa a nehezét megcsinálta,
a könnyebbet elrontotta. 18. perc: Vörös L. lövése után a labda a kapufán csattant. 21. perc: Sütõ kapu mellé lõtt. 22. perc: rossz kapukidobás
után Kiss, a KIKE játékosa szépít, szorossá téve a
mérkõzést. 23. perc: Vörös G. lõtt gólt, újból kettõ az elõny. 25. perc: Visi védett nagyot. 27.
perc: Vörös L. lövését Györök lábbal hárítja. 30.

Vezette: Tóth I. Laca: Bereczk, Huszár T., Kiss,
Huszár L., Bereczki. Csere: Kovács, Schmidt,
Tóth Z., Radó. Toledo: Csuti J., ifj. Bodoki, Csuti
T., Horváth Zs., Dombi. Csere: Barabás, Orbán.
2. perc: ifj. Bodoki lõtt, Bereczk mellé nyúlt 1:0.
3. perc: Kiss lövését védte Csuti szögletre. 8.
perc: Bereczk ismét hibázott, melyet Dombi kihasznált, 2:0. Van itt minden, mi szem-szájnak
ingere! 11. perc: Bodoki lövése után Bereczk a
hálóból szedi ki a labdát, 3:0. 12. perc, Dombi átadását a jól érkezõ Bodoki értékesíti, 4:0. Még
ugyanebben a percben Csuti T. lövésével szemben a kapus tehetetlen, 5:0. 18. perc: Huszár T.
szépít, 5:1. 22. perc: Kovács szépít, 5:2. 30.
perc: Bodoki újabb gólt lõ 6:2, 36. perc: Bodoki
tarthatatlan, váratlan lövése után a labda a kapuban kötött ki, 7:2. 37. perc: Bereczk és Csuti
T. összefejelt, mindketten megsérültek. Góllövõk: Huszár T., Kovács, illetve Bodoki 5, Dombi,
Csuti T.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém
14 1 1103:2643
2. Memphis Plusz
12 2 290:34 38
3. Magnum
12 1 364:45 37
4. Krencz Nagyker
10 2 479:41 32
5. OMV
10 2 475:39 29
6. Légió 2000–Fair Bútor 9 1 662:51 28
7. Sárkeresztúr KIKE
8 1 755:41 25
8. Taki Team
5 - 1131:67 12
9. Twister
3 2 1143:70 11
10. DKS
3 1 1240:95 10
11. Flamengó
3 1 1233:86 10
12. Arsenal
- - 1625:101 -3
Az OMV, Taki Team, Arsenal csapataitól 3 pont levonva.

Góllövõállás:
I. Vámosi Dávid
Extrém
II. Gráczer László
OMV
III. Bor József
Magnum
Fair Bútor-csoport
1. Haladás
8
2. Toledo 2005
8
3. Reál Margit
8
4. Vidám Fiúk
7
5. Sárbogarak
7
6. BB–Truck SE
7
7. Cece Öregfiúk
6
8. Bad Boys
5
9. Vasutas
5
10. Pusztaegresi Fiúk
5
11. Big Daddy Laca bisztró-

4
3
2
3
3
1
4
3
2
1
2

346:34
468:46
457:31
555:49
446:37
639:43
554:42
639:39
848:57
942:63
1331:84

34 gól
30 gól
27 gól
28
27
26
24
24
22
22
18
17
16
2

Góllövõállás:
I. Horváth János
Vidám Fiúk
II. Kuti Kálmán
Bad Boys
III-IV. Dr. Erdélyi Tamás Cece
Ifj. Bodoki György
Toledo

32 gól
22 gól
20 gól
20 gól
G. F.

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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Változások a víztársulatnál
A Sárréti Vízi Társulatnál hónapok óta bizalmi válság van. No, nem az elvégzett
munkával volna baj, mert a társulat a feladatát elvégezte. A kezelésükre bízott árkok jól mûködnek, bár egyes települések
gazdái az indulatos vitákban ezt is kifogásolták.

vitatta, hogy a 2006-os eredmény-kimutatást és mérleget benyújtotta-e az elnök a
cégbírósághoz. Kifogásolta azt is, hogy az
elnök nem adta meg a lehetõséget, hogy a
könyvelésbe betekinthessenek. Elmondta,
hogy gond van a cégbírósági bejegyzéssel
is. Értelmetlennek tartja, hogy a társulat

A probléma valójában az, hogy az intézõbizottság tagjainak és a vezetõnek, dr.
Sághi Zoltánnak az 5 évre szóló mandátuma lejárt, és azt egy korábbi próbálkozással nem tudták jogszerûen meghosszabbítani. A december 12-ére összehívott rendkívüli küldöttválasztó gyûlésre a 800 tagból mindössze 40 fõ jött el, amivel szintén
nem lehetett a választást jogszerûen lebonyolítani.
Ezután a következõ hetekben minden településen küldötteket választottak, akik
részére február 8-án tartottak közgyûlést.
Ezen az egyetlen érvényes mandátummal
rendelkezõ személy az ellenõrzõbizottság
elnöke, Barabás János elnökölt. Õ elmondta, hogy a jelenlegi elnökkel, dr. Sághi Zoltánnal nem tudott együttmûködni,

drága gépeket vásárolt, és azokat nem tudja megfelelõen kihasználni. Szerinte inkább bérmunkában kéne dolgoztatni, amibe a saját árkaik rendben tartásával a gazdákat is be lehetne vonni. Ezután javaslatot tett új vezetõség, új intézõbizottság, új
elnök megválasztására.
Dr. Sághi Zoltán tagadta Barabás János
vádjait. Hangsúlyozta, hogy az eredményes mûködést az elvégzett munka bizonyítja. Elmondása szerint a cégbírósági bejegyzés körüli gondok a jogszabályi változás miatt vannak.
A jelenlévõ vízügyi szakemberek hangsúlyozták, hogy a víztársulatok mûködtetésére kétféle koncepció van, és mindkettõ
eredményes. Az is, amelyik saját géppark-

Valentin-napra
Amikor lehunyod két szép szemed,
amikor párnádra hajtok fejed,
amikor gondod holnapra hagyod,
amikor álmodsz, én veled vagyok!
***
Nyugszik a hajnal, pihen a táj,
nem tudok aludni, mert valami fáj.
Téged kereslek, utánad vágyom,
mert nem hiányzott így még senki ezen a világon.
***
Azon a napon, amikor rád találtam,
egyedül voltam, senkire sem vágytam.
Te értem jöttél, igazán szerettél,
köszönöm azt, hogy a mindenem te lettél!
T. K.

kal dolgozik, és az is, amelyik bérmunkában végezteti el a munkát. A bérmunkának
nagyobb a költsége, ahol viszont vannak
gépek, külsõ munkát is kell vállalni, hogy
megfelelõ legyen a kihasználtság. Sárbogárdon jelenleg probléma a gépek utáni lízingdíjak fizetése. A társaság gazdasági
helyzetének nehézségeit az egyre szûkülõ
pályázati lehetõségek és az állami hozzájárulás mértékének csökkenése is okozza.
Heves vita bontakozott ki, hogy válasszanak-e most új elnököt és vezetõséget, vagy
bízzák meg a jelenlegi elnököt még három
hónapra. Végül kijelöltek egy jelölõbizottságot, majd új elnököt választottak Hetyei
Sándor személyében, aki a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökeként igen jó referenciákkal rendelkezik.
Vele elõzetesen már tárgyaltak Barabás
Jánosék, s így jelen volt a közgyûlésen.
A megválasztott új intézõbizottság tagjai
lettek: Varga Gábor, Somogyvári András,
Fazekas Gábor, Mocsár Eleonóra és Alpek János.
Varga Gábor hozzászólásában elmondta,
hogy a leköszönõ elnök a jelenlegi problémáktól eltekintve kiváló szakmai munkát
végzett, amit illene a közgyûlésnek a felkorbácsolódott kedélyek ellenére is megköszönni.
Ezután az új elnök, Hetyei Sándor ismertette elképzeléseit. Javaslatokat kért arra
vonatkozóan, hogy a dr. Sághi Zoltán telepén mindeddig ingyen tárolt gépeket a jövõben máshol helyezzék el. A megjelent
küldöttek remélik, hogy a választás után
biztosított lesz a folyamatos, biztonságos
és eredményes mûködés.
Hargitai Lajos
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési
otthonba!

2008. február 16-án, szombaton, 15 órától

a KULTÚR NAPJA rendezvényünkre.
Programok:

KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ
* az Abai Gimnázium Attila-pályázatának mûveibõl;
* honfoglalás-kori ruhabemutató: kaftánok, köntösök, ingek;
* Arvisura kollekció.

„Az Abai Kultúráért és Közösségért” díj átadása

Február 16-án, szombaton, 19 órakor

Közremûködõk: az Abai Violinkulcs énekkar, a színjátszó
szakkör tanulói, a Hétszínvirág Óvoda csoportja.

Elizabeth: Az aranykor

AJDE BRACO zenekar
balkáni világzene

Kemencés pompos kóstolója
Abai forralt borok, forró tea
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk az abai „Kultúr” Közösségi Házba!

Kedves Támogatóink!
Szeretnénk megköszönni Önöknek, hogy 2007-ben személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Madarász József Városi Könyvtár számára ajánlották fel.
Ezt az összeget (121.393 Ft-ot) a könyvtár információs rendszerének fejlesztésére használtuk fel.
Az Önök által felajánlott 1 %-ból befolyó összeget 2008-ben is a — folyamatosan avuló —számítástechnikai eszközök cseréjére kívánjuk felhasználni.

Adószámunk: 16696527-1-07
Kérjük, hogy 2008-ban is támogassanak bennünket. Köszönjük!

Amatõr Mûvészeti Klub indul Sárbogárdon.
Ha szeretnél tagja lenni, gyere a mûvelõdési házba
február 22-én, pénteken, 18.30-kor.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Színes, angol, történelmi film
1585-öt írunk, és az immár
csaknem három évtizede
uralkodó I. Erzsébet királynõ trónjáért továbbra is folyik a harc. Anglia vallási
vérfürdõk, családi ármánykodások helyszíne. II. Fülöp spanyol király hatalmas
armadája (a római egyház
támogatásával) fenyegeti a
királynõt és a hazát. Erzsébet háborúra készül, hogy
megvédje birodalmát, ám
Sir Raleigh iránt érzett szerelme sebezhetõvé teszi.
Mivel Raleigh nem nemes
és tiltott a királynõ számára, Erzsébetnek el kell fojtania szenvedélyét. Kedvenc udvarhölgyét, Besst
bátorítja arra, hogy barátkozzék össze a férfivel, és tartsa õt az
udvar közelében. Mikor Erzsébet külhonba távozik, hû tanácsadója, Sir Francis Walsingham leleplez egy összeesküvést,
amelybe belebukhatott volna a trón is. Ám az árulók megbüntetésével akaratlanul egy olyan folyamatot indít be, amely a
pusztulásba taszíthatja Angliát.

Farsang a nyugdíjasklubban
Hétfõn rendezte farsangi mulatságát a sárbogárdi nyugdíjasklub. Hagyományosan
farsangi fánkot sütöttek, melyet a klub
asszonyai szolgáltak fel a tagságnak. Ehhez
otthonról hozott finom házi lekvárokat kínáltak. A fánkvacsora után bevonultak a
jelmezesek. Sárközi Imre forgalmistaként
irányította a vasúti sztrájkot, Schönborn
Marika néni focistának öltözött, õket követték a többiek: egy gésa, Hamupipõke a
mostohájával, egy apáca katonatiszttel, Piroska és a nagymamája, a jövõ század sárbogárdi polgára koldusgúnyában, egy szellem riogatta a népet, aztán egy katicabogár
repült be, s végül egy cigánycsapat járta végig a termet. Sok nevetés mellett fölkérték
táncolni a tagság többi részét, majd elkezdõdött a mulatság.
Hargitai Lajos
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MEGAJACHTOK
Nagymama
receptjei
Balatoni töltött
sertésszelet
Hozzávalók 4 személyre: 4 sertésszelet
(comb, karaj), 4 szelet házi sonka, 4 szelet
félkemény sajt, 4 szelet baconszalonna,
só, étolaj a sütéshez, szõlõ, 1 gerezd fokhagyma, liszt, csontleves, tetszés szerinti
burgonyaköret.
Elkészítés: A hússzeleteket kiklopfoljuk,
megsózzuk. A sonkát és a sajtot összefogjuk,
rátekerjük a baconszalonnát, rátesszük a
hússzeletre, és behajtogatjuk úgy, hogy a töltelék ne lógjon ki a húsból, hústûvel összetûzzük. Olajban minden oldalát jól átsütjük. Eltávolítjuk a hústût, hasáb, vagy pirított burgonyával, idénysalátákkal tálaljuk. A maradék
olajban megpirítunk pár paradicsomszeletet,
megszórjuk liszttel és azonnal felengedjük
egy kevés csontlevessel. Hozzárakunk pár
szem szõlõt és egy gerezd zúzott fokhagymát, és a pecsenyelevet kiforralva a hús mellé tálaljuk.

Kab-hegyi rostélyos
Hozzávalók 4 személy részére: 4 szelet
150 g-os hátszín, 80 g füstölt szalonna, 1
db vöröshagyma, 2 db paprika, 2 db paradicsom, 200 g lecsó, 5 db tojás, 100 g zsír,
1 pohár tejszín, 1 csomag kapor, ízlés szerint só, õrölt bors, fûszerpaprika.
Elkészítés: A megmosott hátszínt vékonyra
kiklopfoljuk. Az apró kockára vágott szalonnát, a karikákra vágott vöröshagymát zsíron
megpirítjuk, pirospaprikával megszórjuk,
majd a cikkekre vágott zöldpaprikával és paradicsommal együtt fedõ alatt megpároljuk.
Ezután belekeverjük a felvert tojásokat és
összesütjük az egészet. Ezzel a raguval megtöltjük az elõkészített rostélyos szeleteket,
összegöngyöljük, átkötözzük (vagy hústûvel
megtûzzük) és kevés zsíron elõsütjük. Kevés
apró kockára vágott hagymát zsírban megpirítunk, sóval, õrölt borssal fûszerezzük, és ebben pároljuk az elõsütött hústekercseket. A
már megpárolt rostélyosokat kivesszük, a
zsineget (vagy a tûket) eltávolítjuk, és felszeleteljük a tekercseket. A megmaradt levet
tejszínes habarással besûrítjük, finomra vágott kaporral ízesítjük, hirtelen összeforraljuk, majd leszûrjük és átpasszírozzuk. A felszeletelt rostélyosokat leöntjük a mártással
és lúdgégetésztával tálaljuk.

Az egyiküknek nyolcvan méter hosszú
megajachtja van tíz szobával, uszodával.
Erre a másik készíttet egy nyolcvanöt méter hosszút tizenkét szobával. A harmadik
röhög, és csináltat magának százöt méter
hosszú luxushajót húsz szobával, külön kis
tengeralattjáróval, amelyik figyeli, hogy
nincs-e valami veszély a víz alatt. Ebben
nagyobb uszoda van és olyan információs
rendszer, amely megmutatja, hogy a Föld
különbözõ tájain az adott pillanatban milyen az idõjárás, a dollár árfolyama, a politikai helyzet. Mindegyik vízi jármû rendelkezik helikopterleszállóval, mert a méret
miatt kevés kikötõ képes fogadni õket, és
az utasok helikopterrel vitetik magukat a
hajóra.
Mert verseny van a milliárdosok között.
Már nem tudtak mást kitalálni, elkezdték
ezeket a luxushajókat csináltatni. Aki bizonyos körökben ad magára valamit, beszerez egy ilyen alkalmatosságot. Aztán kiderül, hogy melyikük a különb fickó. Természetesen az, akinek méterben számítva a
leghosszabb a jachtja.
Kezdetben az autók terén alakult ki vetélkedés. Valamikor a múlt század elején.
Elõször az adott rangot, hogy valakinek
egyáltalán volt autója. Aztán elkezdõdött a
luxusmárkákkal való versengés. Alsóbb
társadalmi szinteken ez ma is tart. Ócska
dolog! Megajachtod legyen, fiacskám, ha
azt akarod, hogy bámuljon rád az emberiség!
Járják a világtengereket. Megkeresik a legkedvezõbb éghajlatú tájakat. Vendégeket
is visznek magukkal. Luxuscsajokat, sztárokat, politikusokat. Az örök nyár utasai.
Koccintanak a fedélzeten, lubickolnak.
Villognak a mûfogsorok. Boldogok.

(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.

Boldogok?
Az egyik fõvárosi aluljáróban megkérdeztük az ébredezõ Csóró Ferdinánd hajléktalant, hogy szerinte boldogok-e a luxushajók utasai. Csóró kidugta fejét a földszínû,
rongyos takaró alól. Jobb kezét kinyújtotta
a vacka mellett álló palack felé, és csipás
szeme elé emelte. Megállapította, amit
már addig is tudott, hogy a palack üres.
Megköszörülte a torkát, és beszélni kezdett.
— Megette a rosseb! Uram, ha ez a butykos tele volna, tudja, ki volna Budapest
legboldogabb embere? Hát én! Az én boldogságom egy liter pián múlik. Ez az! Valami mindig hiányzik az embernek. Annak
a milliárdosnak talán vizelési problémái
vannak, fél a prosztataráktól. Meg az üzleti pangástól. A luxuspipinek meg nincs igazi hapsija, csak ezek a lehervadt, drogos
pezsgõzabálók. Ha egyedül van, szomorkodik szegényke. Ismerem én ezeket a gazdag hiénákat. Nyugtalan éjszakáik vannak.
Semelyikkel sem cserélnék.
Csóró visszabújt a vizeletszagú paplan alá,
és jóízûen horkolni kezdett a szerencsétlen. A hajók szelték az óceánokat.
(L. A.)
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Aki a magasba tört
A veréb irigykedve figyelte a sast. Milyen
méltóságteljes, milyen magasan szárnyal!
Szinte megérintheti a Napot. És valóban, a
faágról, ahol a veréb ült, úgy tûnt, mintha a
Nap magába szívná, körbeölelné a fénye
által bearanyozott sast.
Én talán kevesebbet érek csak azért, mert
kicsi és szürke vagyok?
Elhatározta, hogy olyan magasra repül, és
olyan közel a Naphoz, ahová még a sas is hiába vágyik.
Repült, repült, repült, egyre magasabbra.
Már a felhõk felett járt — gyenge szárnyai
alig bírták a terhet, de õ minden erejét megfeszítve csak emelkedett tovább. A levegõ
ritkulni kezdett. Furcsa módon minél közelebb került a Naphoz, annál hidegebb lett.
És õ mégis repült, csak repült...
Aztán nem bírta tovább. Szárnyai összefagytak, nem kapott levegõt. Ilyen közel a
Naphoz még senki sem jutott, gondolta, aztán már csak zuhant, zuhant...

Rejtvény
Keresd meg, és húzd alá a versben
elrejtett állatneveket!
(Összesen 9 állat bújt el Verseghy Erzsébet
Gábor az iskolában c. versében.)

Gábor ment a suliba,
s rosszul felelt Gabika.
Baj lesz ebbõl, gondolja,
megveri õt az anyja.
Nosza, máris hazafut,
Rohan gyalog, ahogy tud.
Anyuka csak haragos:
– Hallod-e te nagyokos,

Hazudós mese
Voltam egy országban, ahol csudálatos dolgokat láttam. Láttam egy tehenet a háztetõn
feküdni, közben elégedetten kérõdzött. Egy szúnyog röpködött körülötte, akkora volt,
mint egy ló. Négy jó barát sétálgatott egymás mellett: egy süket, egy vak, egy néma és egy
béna. Egyszerre a vak meglátott egy nyulat, a néma odakiáltott a süketnek, hogy fogja
meg, a béna utolérte és agyonütötte egy fogpiszkálóval.
Kimentem a folyópartra. A folyó tíz méter magasan folydogált.
Kint a parton mászott egy hal, miközben egy szarvas repülve
menekült elõle. A hal mégis megfogta, és pár pillanat alatt
megette vacsorára. A folyóban egy nagy vaskalapács úszott, az
üllõ kísérte.
Hideg téli nap volt, levetkõztem félmeztelenre, hogy ne legyen
melegem.
Elsétáltam a mezõre. A fákon a búza már javában érett. Éppen
várták az aratókat, hogy lekaszálják. Késõbb bementem egy
házba, kinyitottam az ablakot,
hogy a hazugság kiszálljon.
Tegyétek ti is ugyanazt!
(Forrás: www.csaladinet.hu)

ne lógasd az orrodat,
vedd komolyan dolgodat,
megéri, hogyha tanulsz,
butaságból kigyógyulsz.
Beküldési határidõ: 2008. február 19.

Megfejtés
1. A rendõrség megbüntette a tolvajt,
akit a testvérei biztattak föl.
2. A széles körû ellenõrzés betekintést
nyújt a költségvetés számadataiba.
3. Hat darab egyenlõ árú borospoharat
vásároltunk a boltban.
4. Megmondtam, hogy ne mondd azt,
hogy hülye.
5. A Millenáris parkban még meg lehet
tekinteni a Titanic-kiállítást.
Helyes megfejtést sajnos senki sem küldött be.

Gyere, táncolj!

Heti idõjárás
Pénteken erõs északnyugati szél kíséretében sarkvidéki
eredetû hideg levegõ zúdul a Kárpát-medencébe, a
megnövekvõ felhõzetbõl elszórtan — fõként keleten —
lehet hózápor. Szombaton folytatódik a hideg levegõ bezúdulása, az idõnként viharossá fokozódó északias szélben és már napközben is az ország nagy részén fagyni fog.
A keleti országrészben kisebb havazás, hózápor szórványosan lehetséges, a nyugati
országrészben nem várható csapadék. A szél szombat éjszakára gyorsan leáll, így vasárnap kimondottan zord reggel következhet, az ország nagy részén -10 fok alatti hõmérséklettel. A szélvédett völgyekben -15 fok alatti hõmérséklet is lehetséges. Napközben is fagypont körül marad a hõmérséklet. A hideg levegõnek nem lesz utánpótlása, így hétfõtõl szelídül a hideg. A várható nappali hõmérséklet pénteken 0, 5, szombaton -5, 0, vasárnap -3, 0, hétfõn 0, 5, kedden 2, 7 fok körül alakul.
www.metnet.hu

Csinos, különbözõ
korú hölgyek keresnek táncpartnereket latin és klasszikus táncok tanulásához a Ten Dance
táncklub kezdõcsoportjába, minden
vasárnap 16-17 óráig, a sárbogárdi mûvelõdési ház színháztermébe.
Érdeklõdni: 06 (30) 3483 320
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Február 16., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.35 Delta 9.10 Fel a
cipõvel! 10.05 Az ezüst vadló 10.35 Pizsamaparti
11.05 Odüsszeusz kalandjai 11.30 Egy kamasz lány
naplója 12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Momentán 13.05 Klipperek 2. 0 13.35 Autóvízió 14.05 Bajnokok Ligája-magazin 14.35 Múlt-kor 15.05 Igazi mese a
Grimm testvérekrõl 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 A Társulat 22.50 Koncertek az A38 hajón 23.45
Száz lépés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.40 Disney-rajzfilmek 9.55
Receptklub 10.15 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.50 Ki vagy, doki? 13.50 Tequila
és Bonetti legújabb kalandjai 14.50 Tengeri õrjárat
15.50 Döglött akták 16.50 Botcsinálta túsz 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 A hazafi 22.40 A piszkos
tizenkettõ 1.40 Hitetlenek 3.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 Szurikáták udvarháza
10.50 Így készült a 9 és 2 randi címû film 11.20 Babavilág 11.55 Tökös csajok 12.30 Ed 13.20 JAG – Becsületbeli ügyek 14.20 Bûbájos boszorkák 15.20 Csillagkapu 16.25 Jericho 17.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Kapj el, ha
tudsz! 22.20 A méret a lényeg 0.10 Tomboló öklök
1.40 Knight Rider 2.30 Ed 3.20 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 21.04 Légköbméter – Bereményi Géza
színmûvének rádióváltozata 21.49 Zene 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 17., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.55 Miért
épp a demokrácia? 9.55 „Így szól az Úr!” 10.00 Evangélikus magazin 10.25 Baptista ifjúsági mûsor 10.35
Mai hitvallások 11.00 Beszélgetés a bibliáról a bibliáról
11.15 Zsidó jelképek 11.30 Környezetvédelem a bibliában 12.00 Hírek 12.05 Tizenkét kõmíves 12.35 Húzzad,
prímás! 13.10 TS – Domino-Honvéd–Teva
Vasasplaket férfi vízilabda-mérkõzés 14.40 Nyugat
100 15.10 Gasztrotúra kezdõknek 15.40 Az utókor ítélete 16.10 Feszti körkép 16.40 Elisa di Rivombrosa
17.25 KészPénz 18.00 Panoráma vasárnap 18.30
BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24-Második
évad 22.50 Hírek 23.00 TS-Sport7 23.55 TS –
Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.45 A tini nindzsa teknõcök
új kalandjai 9.10 receptklub 9.30 Játék 10.45
MeneTrend 11.00 Auschwitz – A nácik végsõ megoldása 11.45 Európai idõ 12.00 Híradó 12.10 Havazin
12.40 Tuti gimi 13.40 L. A. Heat – Halálos páros 14.35
Doki 15.35 Titkos küldetés 16.35 Szökésben 17.30 Kilenc túsz 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Happines
Factory – A film 20.05 Tökös csaj 22.10 Heti hetes
23.30 Angyalok háborúja 1.25 Portré 2.00
Barátságpróba
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.50 Jó barátok 10.15 Két testõr
10.50 Stahl konyhája 11.30 Mentõhelikopter 12.20
Knight Rider 13.20 Charlie – Majom a családban 14.20
Eureka 15.25 Kyle, a rejtélyes idegen 16.25 Smallville
17.25 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 James Bond: Halj meg máskor! 22.40 Wong
Foo, kösz mindent! – Julie Newmar 0.40 Képírók 2.45
Bírósági mesék 3.35 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 Nyugatosok 23.22 A borsvári
mandátum – Gusztáv és Mici 23.47 Zene 24.00
Éjszaka

Február 18., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.05 Quinn doktornõ, a varázsló 9.55
Don Matteo 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.35 Iskolatársak 14.30 Tinik, tenisz, szerelem 15.00 Pénz-vidék
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 Tv ügyvédje 21.10 Kék fény 22.00 Modern képmesék 22.10
Hétfõ este 22.45 Nyugat 100-Nyugat-mesék 23.20 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Tv-taxi 23.55 Így készült a
Nyugalom
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub 11.25
Mozimatiné 13.40 Disney-rajzfilm 14.10 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 Fehér zaj 23.10 Zaklatás 1.40 Reflektor 1.55
Bundesliga 2.55 Autómánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Észbontó 10.00
Teleshop 11.10 Xanadu 13.10 Észbontó 13.55 Melrose
Place 14.55 Az igazság napja 15.55 Hetedik mennyország 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30
Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.15
Krimihétfõ – Az igazság harcosai 21.15 NCIS 22.15
Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosztály 0.15 Kurázsi 0.45 Tények este 1.15 A csajozás ásza 2.35 Aktív
3.05 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
13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet
16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45
Nyelv-ész 19.50 Mese 19.55 Zene 20.04 Rádiószínház
20.27 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 19., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.05 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00
Don Matteo 11.00 Drága doktor úr! 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.05
Unser Bildschirm 13.35 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 17.45 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 Halász Judit Kossuth-díjas színmûvésszel Alföldi Róbert beszélget 22.00 Modern képmesék 22.10
Kedd este 22.45 Kultúrház 23.20 Tûzvonalban 0.15
Hírek 0.20 Sporthírek 0.30 Tv-taxi 0.45 Médiamix
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 Ölve vagy halva 23.00 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.35
Maffiózók 0.40 Reflektor 0.55 A vér szava 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Észbontó 10.10
Teleshop 11.25 Hogy is hívják? 13.10 Észbontó 13.55
Melrose Place 154.55 Az igazság napja 15.55 Hetedik
mennyország 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-rosszban

2008. február 14. Bogárd és Vidéke
20.15 Miért pont Brian? 21.15 Palimadár 23.20
Columbo 0.45 Tények este 1.15 Alfred Hitchcock
bemutatja 1.45 Borsmenta
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 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00
Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 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 20., SZERDA
MTV: 5. 20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.05 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 13.35 Iskolatársak 14.30 Tinik, tenisz, szerelem
15.00 Kormányváró 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 TS – Arsenal FC–AC Milan Bajnokok
Ligája labdarúgó-mérkõzés 22.50 Modern képmesék
23.00 Szerda este 23.35 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55
Tv-taxi 0.10 Esküvõi bankett
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 Doki
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 23.55 Reflektor 0.15 Acélzsaru
1.55 Horrortár: A tengeri szörny
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00
Koffeinmentes mokka 9.15 Észbontó 10.00 Teleshop
11.05 Szép remények 13.10 Észbontó 13.55 Melrose
Place 14.55 Az igazság napja 15.55 Hetedik mennyország 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30
Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-rosszban 20.15
Shark – Törvényszéki ragadozó 21.15 Doktor House
22.20 Médiacápa 23.20 A médium 0.20 Tények este
0.50 A mexikói határ 2.15 Drága testek 3.05 Aktív 3.35
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
13.30 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
20.27 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 21., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.05 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 Slovenski utrinki 13.05
Együtt 13.40 Iskolatársak 14.30 Tinik, Tenisz, Szerelem 15.00 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
23.20 Abszolút magyar agy 23.50 Hírek 23.55
Sporthírek 0.05 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 13.25 Disney-rajzfilmek 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Doki 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Legyen ön is milliomos! 19.55 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.10 Esti showder Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül 23.25 Harcos utcák 0.30 Reflektor 0.50 Tökéletes áldozat 2.40 Infománia 3.10 Fókusz

Bogárd és Vidéke 2008. február 14.
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Észbontó 10.00
Teleshop 11.05 Szép remények 13.10 Észbontó 13.55
Melrose Place 14.55 Az igazság napja 15.55 Hetedik
mennyország 16.55 A bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-rosszban
20.15 Szellemekkel suttogó 21.15 Túszharc 0.10 Nyomtalanul 1.00 Tények este 1.30 A ring királyai 3.10 Aktív
3.40 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 13.30 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
20.27 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 22., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.05 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 Sorstársak 13.00 Sírjaik
hol domborulnak... 13.30 Körzeti magazinok 14.30 Tinik,
tenisz, szerelem 15.00 Babatévé 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 A Csárdáskirálynõ és a többiek 1-2.
22.00 Modern képmesék 22.10 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.20 Múlt-kor 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05
Tv-taxi 0.20 TS – Bajnokok Ligája gólösszefoglaló 0.50
TS – Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés
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 Doki
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 Osztály, vigyázz! 22.50 Odaát 23.45 Reflektor 0.05 Sherlock Holmes és a selyemharisnya esete
2.00 Itthon 2.30 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.15 Észbontó 10.00
Teleshop 11.05 Szép remények 13.10 Észbontó 13.55
Melrose Place 14.55 Az igazság napja 15.55 Hetedik
mennyország 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favorit
18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.15
Monk – Flúgos nyomozó 21.15 D-Tox 23.15 Tremors 4. –
A legenda kezdõdik 1.05 Tények este 1.35 Drága testek
2.25 Reménysziget 3.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Aranyalap 13.30 A baptista egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15
Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.46 Nyelv-ész 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04
Rádiószínház 20.27 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
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A Bogárdi TV
mûsora:
Február 16., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Közkívánatra: testületi ülés (részlet) — a városközpont kérdése, 12.00 Lapszemle, 13.00 Férfikézilabda: Toledo—Huricans, Atlanta—Légió 2000,
15.00 JESZ: Kétfejû fenevad (színházi elõadás),
17.00 Lélekút: Nochta Pállal beszélgetünk, 19.00
Lapszemle, 20.00 Vadászbál (100’), 23.00 Lapszemle
Február 17., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00
Közkívánatra: testületi ülés (részlet) — a városközpont kérdése, 12.00 Lapszemle, 13.00 JESZ:
Kétfejû fenevad (színházi elõadás), 15.00 Látogatás az alapi vadászházban (30’), Pingpong (45’),
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Az Úr Rétje, Otto Brixler: Megbocsátás és a belsõ gyógyulás, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Február 18., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Férfikézilabda: Toledo—Huricans, Atlanta—Légió 2000, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 16.00 Teremfoci: Bad Boys—Vidám Fiúk,
Pusztaegresi Fiúk—Cece Öregfiúk, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút, 23.00 Heti
Híradó, 0.00 Sziréna
Február 19., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 A karateszakosztály (60’), Sportbál
Cecén (80’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
15.00 Az Úr Rétje, Otto Brixler: Megbocsátás és a
belsõ gyógyulás, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 JESZ: Kétfejû fenevad (színházi elõadás), 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Február 20., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Az Úr Rétje, Otto Brixler: Megbocsátás
és a belsõ gyógyulás, 12.00 Heti Híradó, 13.00
Sziréna, 15.00 Pingpong (45’), Nyugdíjasok farsangja Sárbogárdon (60’), Az Aranyponty ízei

(20’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Teremfoci: Extrém—
Sárkeresztúr KIKE, Légió 2000-Fair Bútor—Twister,
23.00 Lapszemle
Február 21., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Teremfoci: Extrém—Sárkeresztúr KIKE, Légió 2000-Fair Bútor—Twister, 12.00 Lapszemle, 15.00 Férfikézilabda:
Légió 2000—Lelkes Ifjak, Toledo—Gréta Bútor,
17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 A karateszakosztály (60’), Sportbál Cecén (80’), 23.00 Lapszemle
Február 22., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Pingpong
(45’), Nyugdíjasok farsangja Sárbogárdon (60’), Az
Aranyponty ízei (20’), 12.00 Lapszemle, 16.00 A
karateszakosztály (60’), Sportbál Cecén (80’), 19.00
Lapszemle, 20.00 JESZ: Kétfejû fenevad (színházi elõadás), 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 14., 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 Látogatás az alapi
vadászháznál, 21.00 Vadászbál Alapon
Február 15., péntek: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Miért nem szól Isten az én nyelvemen? 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Alapi farsang, 22.00 Sportbál Cecén
Február 16., szombat: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 9.00 Lélekút dr. Horváth Endre háziorvossal, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Alapi farsang, 15.00 Sportbál Cecén, 17.00 Lapszemle,
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Látogatás
az alapi vadászháznál, 21.00 Vadászbál Alapon

Február 17., vasárnap: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 9.00 N. Kovács Zsolt tanárúr
élményei Japánról – 2. rész, 12.00 Heti Híradó,
13.00 Teremfoci: Bad Boys–Vidám Fiúk, Cece Öregfiúk–Pusztaegres, 15.00 Asztalitenisz 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Miért nem szól Isten az én nyelvemen?
Február 18., hétfõ: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 N. Kovács
Zsolt tanárúr élményei Japánról – 2. rész, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút dr. Horváth Endre háziorvossal
Február 19., kedd: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Alapi farsang, 15.00 Sportbál Cecén, 17.00 Lapszemle,
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 N. Kovács
Zsolt tanárúr élményei Japánról – 2. rész
Február 20., szerda: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Látogatás
az alapi vadászháznál, 14.00 Vadászbál Alapon,
17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Teremfoci: Bad Boys–Vidám Fiúk, Cece Öregfiúk–Pusztaegres, 22.00 Asztalitenisz

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)
TÛZIFA, AKÁC ÉS TELEKHATÁROLÁSRA
alkalmas tövises gleditschia csemete
ELADÓ. 06 (30) 947 0899.
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532. (756096)
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)
TELJES autókozmetika, polírozás.
06 (70) 226 9097. (756762)
HOLLAND BÚTOR! Simontornyán,
a régi bõrgyár ebédlõjében használt bútorok
nagy választékkal kaphatók. Várjuk kedves
vásárlóinkat! Nyitva: csütörtök-szombat,
11-15 óráig. Telefon: 06 (30) 681 5220. (756849)
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.
Felszolgálót felveszek a Fanni presszóba. Érdeklõdni a helyszínen. (756398)
Garázs kiadó Sárbogárd központjában. Érdeklõdni
18.30 után, a 06 (25) 461 642-es telefonszámon.
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)

A CITY CARTEL INGATLANIRODA

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)
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)
Redõny, reluxa, szalagfüggöny! 06 (20) 557 6509.
(756540)

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)
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)
Alsószentivánon háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. 06 (30) 303 8753. (756833)
Albérlet sürgõsen kiadó. 06 (30) 288 0007. (756859)

Ady-lakótelepen földszinti lakás kiadó. 06 (30) 647
4441, 06 (30) 355 5501. (756856)
Ingyenes hitelügyintézés! Ingatlan vásárlásra, építésre, felújításra, hitelkiváltásra. Érdeklõdni: 06 (20)
323 6011. (756857)
Banki és biztosítási termékek területén csoportvezetõ és képviselõ-tanácsadói feladatra – fõállásban
illetve kiegészítõ jelleggel – munkát ajánlunk. Jelentkezés önéletrajzzal a delfejer@vipmail.hu címen. (756699)
Pusztaegresen 5,5 hektár szántóföld eladó! Érdeklõdni: 17 óra után a 06 (25) 247 172-es számon.
(756699)

Házi sonka, szalonna eladó. 06 (20) 414 4860.
300 négyszögöl termõ szõlõ, présházzal, felszereléssel ingyen használatba adó, vagy eladó. Telefon: 06
(70) 387 0004. (756768)
Wels póni csikó eladó (9 hónapos). Telefon: 06 (25)
460 361, 06 (30) 911 0466. (756696)
Személyi hitel, lakáshitel, szabad felhasználású hitelek. Érdeklõdni: 06 (20) 379 4369. (756694)
Ülõgarnitúra, vitrines szekrénysor eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 379 4369. (756694)
Bolti eladót keresünk napi 4 órás munkaidõben.
Krencz Nagyker, Sárbogárd, Ady E. út 50. (756693)
Fiatal férfi munkatársat keresünk raktáros munkakörbe, targoncavezetõi engedély szükséges. Krencz
Nagyker, Sárbogárd, Ady E. út 50. (756693)
Jó állapotban lévõ 2 szoba konyhás ház melléképülettel Sárszentmiklóson eladó. Telefon: 06 (70) 456
7367. (756691)
Szekrénysor, kétszemélyes kihúzható rekamié (újszerû állapotban) eladó. 06 (30) 497 2414.
Sárbogárdon, Barátság utca 2/1-ben 84 m2-es lakás
eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 351 3639.
Sárbogárdon 70 m2-es felújított, új fürdõszobás ház
eladó. Telefon: 06 (20) 333 1590. (766687)
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(756850)

Építési-tervezési munkákat vállalok. Pápai
Istvánné 06 (30) 281 9010. (756848)
2,5 ha szántóföld kiadó. 06 (25) 460 349. (756846)
Élelmiszer jellegû kiskereskedésbe eladót keresünk, bolti eladó végzettséggel. Fényképes önéletrajzokat kérjük a következõ címre küldeni: 7001
Sárbogárd, Pf. 77.
Új kínai üzlet nyílik március 3-án a Plus-szal szemben. Megújult árukészlettel várjuk vásárlóinkat.
(756863)

Akác tûzifa, 1900 Ft/mázsa. 20 mázsa felett ingyenes házhoz szállítás. 06 (70) 3740 769. (756862)
Irodai értékesítésre telefonos nõi munkatársakat
keresek. 06 (70) 453 7289. (756858)

helyi képviselete

AKCIÓ

A K C I Ó!

és

FEBRUÁR 15-TÕL!

KONYHAKERTI
VETÕMAGOK

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

HYPO 1liter
COCCOLINO 1 liter
LENOR 2 liter
ARIEL 10 kg
ARIEL 5 liter
LIBERO jumbo

40 Ft
380 Ft
770 Ft
5990 Ft
3420 Ft
3000 Ft

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

Sárbogárd, Ady E. út 115.

10 %-os kedvezménnyel
kaphatók

február 14-24-ig.
(Kivéve profi vetõmagok.)
Gazdabolt és Faiskola, Sárbogárd,
Ady E. út 224. Telefon: 06 (25) 462 214
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Bár korántsem az egyetlen rizikótényezõ, a magas koleszterinszint összefügg a
keringési és szívbetegségekkel, elsõsorban az érszûkület és a szívinfarktus kialakulásával. Az érelmeszesedés (arterioszklerózis) korunk népbetegsége, lényege, hogy a verõerek (artériák) falába zsírszerû anyag (koleszterin) ivódik,
amely lerakódva az erek falába, azok rugalmasságát csökkenti, átmérõjét szûkíti. A koleszterinnel átitatott plakkok idõvel szétesnek, és a szétesett terület
helyébe másodlagosan mész rakódik le. A magas vérnyomás, a mozgásszegény életmód és a dohányzás szintén hozzájárul az érelmeszesedéshez. A tünetek általában fokozatosan alakulnak ki, ahogy a felrakódások lassan beszûkítik
az eret. Ha a verõerek átmérõje egy bizonyos méret alá csökken, akkor a nyomásviszonyoktól függõen oxigénhiány lép fel, amely gyalogláskor alsó végtagi
fájdalmat okoz, és az oxigénhiány felelõs a szív koszorúsereinek elmeszesedésekor fellépõ fájdalomért is. A sérülékenyebb érfal megrepedésekor vérrög (thrombus) képzõdhet, ami azonnali elzáródást
okozhat, így a vérrel ellátandó területen elhalás (infarktus) következhet be. A lassan kialakuló keringészavar az agyban a
szellemi teljesítmény csökkenéséhez vezethet, a hasi erek szûkülete, a belek vérellátási zavara pedig hasi fájdalmat, emésztési zavart idézhet elõ.
A megfelelõ koleszterinszint 5,5-6,0 mmol/l érték alatt van. Mivel az ennél magasabb érték nem jár kezdetben különösebben
észrevehetõ tünetekkel, fontos, hogy akkor is ellenõriztessük, ha egészségesnek érezzük magunkat.
Schirling Enikõ szakgyógyszerész

Díjmentes érsebészeti szûrés személyesen elõjegyezhetõ februárban.
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Nyílt tér Mitõl függ a választás megnyerése?
Gondolkodjunk!
Nagyon sokan letámadtak a testületi ülés
után, kérdések sokaságával bombáztak.
Tényleg olyan vérlázító volt a polgármester viselkedése, mint a felvételen érzékelték? Röviden: igen.
A Civilek Összefogása Sárbogárdért Egyesület pályázatfigyelõ és sajtóreferenseként
merészkedtem az oroszlán barlangjába, a
többiek szerint „helyi államérdekbõl” kellett ott lennem.
Gondolkodjunk, és mélázzunk el azon, hol
van már az álmos kisváros. Forrongó, elégedetlen állampolgárok kontra városvezetés. De hát most nincs választás, úgy gondolják, bármit lenyomhatnak a torkunkon,
a polgármester bármit megtehet a frakciójával. Ha nem tûnt fel, felhívom a figyelmüket, milyen jelzõket kaptak, akik nem
értenek egyet vele — jurtában lakó, igénytelen, mosdatlan bámészkodók voltunk. A
polgármester mondta, hogy neki szüksége
van fürdõszobára. Mert nekünk nem? Egy
biztos, õ hozta a formáját: sértõdött, hisztis, ideges, kötözködõ és modortalan volt.
Ezt bizonyítják a felvételek és a jelenlévõk.
A fideszes képviselõk egy része hallgatott,
így bölcs maradt, de a többiek szégyellték
magukat a mentegetõzõk, magyarázkodók
helyett is.
Az ülés nem volt elõkészítve, mert a hallgatóság nem fért be az ülésterembe; úgy
tûnt, nem számítottak ránk. Vajon miért
gondolták a tízek, hogy nem vagyunk kíváncsiak a döntés mikéntjére? A polgármester rámordult az ajtóban állókra, hogy
mit ácsorognak ott. Na, de hova üljenek,
nagy tisztelettel?!
A bicskanyitogató viselkedés miatt többen
elhagyták a termet. Én már immunis vagyok, így maradtam. A hozzászólások alatt
a polgármester megvetõen mosolyogva
sustorgott a jegyzõvel. Nekem az jött le a
testbeszédébõl: „Mondjatok, amit akartok, a darab már sínen van!”.
Sok éve foglalkozom emberekkel, jól ismerem azt az embertípust, aki saját magának
fontos ügyben bántóan, törtetõen makacsul ragaszkodik az elképzeléséhez. Tapasztalataim szerint ott nagy dolgok vannak készülõben. Nekik magukon kívül
csak egy dolog fontos: a pénz. Ettõl lesz
gyanús a dolog.
Végezetül: megfogadtam az egyik felszólaló tanácsát, és megnéztem az IDPEurope honlapját. Tényleg ipari parkokkal foglalkoznak. Látogatásom a honlapon
nem volt hiába, mert a következõkkel találkoztam: „…szakértõi csapatunk jogász,
közgazdász, mérnök, pszichológus végzettségû tanácsadókból áll…” Kérdésem:
melyiket küldték a város polgármesteréhez?
Csibegép (Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Egy „megnyilvánulásában” Juhász János
polgármester kijelentette: „Ellenfeleink
rádöbbentek, hogy ezzel a beruházással
választást lehet nyerni.”
A választás megnyerésének vannak feltételei, melynek csak kis részét képezik a városban történt fejlesztések. Fontosabb a
városvezetés munkája, az, hogy mit tesz
egy vezetõ a városért, az ott élõ emberekért, hogyan bánik az emberekkel.
A lakossági fórumon én is jelen voltam, és
azt bátran kijelenthetem, hogy a fórumon
megjelentek a város sorsáért felelõsséget
érzõ polgárokként voltak jelen, akik elmondták, hogy mi a véleményük a városközpont rehabilitációjával kapcsolatban.
Elmondták, hogy milyennek szeretnék látni a városközpontot abban a városban,
ahol élnek, ahol mindennap járnak.
Ezt a lakossági fórumot a város vezetõjének kellett volna megtartania, de õ el se

jött, pedig meghívták. A Fidesz azért bírálja a kormányt, mert azt is eladja, ami le van
betonozva. Itt a városvezetés Fideszes. Akkor a „városközpont rehabilitációja” okán
rehabilitáció helyett miért akarják eladni a
mûvelõdési központot a lakosság többségének tiltakozása ellenére? Ilyen és más
dolgok is hozzájárulnak a választás újbóli
megnyeréséhez. Sõt, az is, hogy milyen egy
vezetõ magatartása, viszonya a munkatársaihoz, a polgárokhoz, az egész városhoz.
Most megszavaztak valamit, ami igencsak
megkérdõjelezi a következõ választások
kimenetelét a döntéshozók számára.
Azaz, ezzel a döntéssel egy választást el is
lehet veszíteni!

Kérés

Kedves Segítõink!

Januárban elveszett az ordas farkaskutyám. Akkor az újságba is betetettem. Volt
egy jelentkezõ, aki telefonon felhívott, és
azt mondta, hogy látta a kutyámat, de azóta se keresett meg. Ha befogadta, adja
vissza, mert az a kutya nekem nagyon hiányzik. Én neveltem kicsi kora óta.
Hoztak hírt nekem mások arról, hogy egy
bizonyos személy befogadta a kutyámat.
Kérem, hozza vissza önként, mert ha nem
hozza, érte megyek! Értesítsen a 06/25/462
363-as telefonon!

„A magabiztosság a legnagyobb vakmerõség.”
-M- Egy szavazó, aki nekik nem számít.
(Név és cím a szerkesztõségben)

Ezúton szeretném megköszönni a szavakkal kifejezhetetlen támogatást azoknak,
akik bármilyen formában segítettek, hozzájárultak ahhoz, hogy lakásunk komfortosításával kisunokámat, Tóth Krisztiánt
— 5 hónapos kórházi kezelést követõen —
hazavárhattuk.
Hálásan köszönöm — az anyagi, tárgyi,
kétkezi segítség mellett — a szívbõl jövõ,
erõt adó jókívánságokat is.
Tisztelettel: Tóth Ferencné nagymama,
Cece, Zrínyi u. 13.

Jó tanács mobiltulajdonosoknak lopás ellen
Lopás esetén jobb esély van a készülék megtalálására, ha annak gyári számát tudod. Ha bepötyögöd a
*#06# jelsort, a kijelzõn megjelenik a készüléked gyári sorozatszáma (IMEI), egy 15 jegyû szám. Írd föl
valahová és õrizd meg (!!!), mert ha elveszik a telefonod, vagy ellopják, a szolgáltatódnál a sorozatszám
alapján blokkoltatni lehet a készüléket, még akkor is, ha kicserélték benne a SIM-kártyát.
Lehet, hogy nem látod többet a telefonodat, de legalább így a készüléket az „új tulajdonos” sem tudja használni. Mindenesetre tégy bejelentést a rendõrségen, mert az IMEI szám segítségével a rendõrség megtalálhatja a telefonodat használó személyt, felelõsségre vonhatja, elkobozhatja a készüléket, és visszaadhatja eredeti tulajdonosának. Minél több mobiltulajdonos tud errõl a lehetõségrõl, és él is vele szükség esetén, annál kevesebb esélyük marad a tolvajoknak. Éppen ezért minél több becsületes emberhez el kell juttatni ezt az üzenetet, hadd terjedjen ez a hír, és csökkenjen a telefonlopások száma!
Civilek
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
édesanyánk,

IHÁSZ JÁNOS
sárhatvani lakos temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes
munkájukért.
Gyászoló család

SZÛCS JÁNOSNÉ
életének 85. évében csendesen elhunyt.
Temetése február 14-én, 13 órakor
lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

