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Fakivágás
Vágják a fát hûvös halomba —
József Attila után szabadon
Amerre járunk, mindenfelé vágják ki a fákat. A határban már szinte minden fasor
eltûnt. Az utak mellett, pl. éppen az alapi
útnál is, minden vastagabb akácfát ismeretlen tettesek kivágtak. Az erdõkben pedig katasztrofális a helyzet. A cecei kanyarban egész erdõrész tûnt el. Semmi
nincs, ami megfogja a szeleket, így a termõtalajt a viharos tavaszi szél lehordja a
földekrõl. Nem tudni, hogy a gazdák is miért cselekszenek saját érdekük ellen —
kérdezik többen. Persze, ennek is oka van.

Azt mondják, ha õk nem vágják ki, kivágják a fatolvajok.
Rétszilasról Kelemen Béla telefonált a napokban, hogy vele szemben szedik ki az út
menti akácfákat válogatás nélkül, így egy
pusztaság marad csak a helyén.
Kimentem, akkorra már ott volt a Közútkezelõ képviselõje is. Egy rövid egyezkedés után sikerült megbeszélni, hogy a maradék, még ki nem szedett fák közül azok,
amelyek nincsenek az árokban, maradja-

nak meg, illetve nyeséssel, ritkítással fenntartó—megõrzõ faritkítás történhet.
Sajnos a legtöbb esetben már késõ szólni
az út menti fák érdekében. Pedig az unokáink is szeretnének tiszta, jó levegõt, fás,
ligetes országot. Mi lesz, ha száz év múlva
sivataggá válik Magyarország? Még nem
késõ tenni a fák védelmében!
Hargitai Lajos

Ismét ittas kerékpárosok okoztak balesetet
Az elmúlt héten két esetben is történt kerékpáros okozta közlekedési baleset, egy esetben Szabadegyházán, egy esetben pedig Sárbogárd lakott területén belül.

A balesetek mindegyike a kerékpárosok figyelmetlensége illetve
fegyelmezetlensége miatt következett be.
Az elsõdleges megállapítások szerint a balesetek bekövetkezésében szerepet játszott a kerékpárosok ittassága is.
Az ún. zéró tolerancia a kerékpárosokra is vonatkozik, hiszen a
két baleset mindegyikében csak a szerencsének köszönhetõ, hogy
nem tragédiáról kell beszámolnunk.
A kerékpárosok kiszolgáltatottabbak a jármûvezetõkkel szemben, hiszen semmiféle védõfelszerelés nem védi õket az elesésükkor, így a balesetek bekövetkezésekor a sérüléseik is súlyosabbak.
Sokkal elõvigyázatosabbnak kellene lenniük a közlekedésük során, ám alkoholtól befolyásolt állapotban még inkább veszélynek
vannak kitéve.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a megelõzésre helyezi a hangsúlyt, nem pedig a büntetés kiszabására. Azt azonban tudni kell,
hogy a figyelmeztetés intézménye nem alkalmas az ilyen jellegû
cselekmények visszaszorítására. Aki mindezt túl szigorúnak tartja, gondolkozzon el azon, hogy ha a legelõvigyázatosabb közlekedés mellett elévágódik egy ittas kerékpáros és tragédia következik
be, milyen terhet kell egy életen át cipelnie…
Demeterné Petõ Kornélia r. szds., KKO vez. h.
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A polgármester tájékoztatója
Juhász János polgármester a városközpont értékmegõrzõ rehabilitációjával kapcsolatos pályázatról és
az integrált városfejlesztési stratégiáról tartott tájékoztatót pénteken este a díszteremben, a széksorokat megtöltõ, nagy számú hallgatóság elõtt. Az IPD Europe Kft. és
a sárbogárdi önkormányzat közös
tulajdonában álló Forrás Ipari Park
Kft. ügyvezetõje, Farkas Norbert is
részt vett a tájékozatón, mivel ez a
cég készítené el a pályázatot illetve
a városfejlesztési stratégiát a város
számára. Az IPD egy magánberuházást is szeretne idehozni egyúttal.
Juhász János bevezetõjében elmondta: —
Eddig mindenki azt várta, mikor akar a városba magánbefektetõ jönni. Most meg
egy hazugságáradat szeretné megakadályozni a magántõke idejöttét és azt, hogy
uniós forrásból több mint félmilliárd forintot próbáljunk megnyerni, és ezáltal a város szívét megújítani. A fõtér és a fõutca
járdáinak 3.600 m2-nyi része nem volt mindig térköves. Egy TEKI-pályázat révén
2004-2005-ben megnyertünk 43.367.000
Ft-ot, a beruházás teljes összege
54.209.000 Ft volt. Azt is csak az igazság
kedvéért említem meg (amitõl a helyi médiamogul mindig távol tartja magát, mármint az igazságtól), hogy a város 2007-es
költségvetésében a városközpont rehabilitációjára pályázati önerõként 3.518.172 Ft
szerepelt, a 2008-as költségvetésben pedig
4.407.000 Ft, mert már 2006-ban kiolvasható volt egy ilyen típusú pályázat kiírása.
Az, hogy ilyen komoly lehetõséget nyújtó
lesz a pályázat, 2007. december 3-án derült
ki. A kiírás értelmében a kijelölt akcióterületen integrált fejlesztésnek kell létrejönnie. A pályázat érvényességéhez legalább
négy tevékenység és egy-egy kiegészítõ tevékenység elvégzése kötelezõ. Nem lehet
bármire pályázni, minimum ennyi elemet
kell tartalmaznia a pályázatnak. Janzsó
Tamás és csapata 2007. október 30-án keresett meg bennünket elõször azzal az ötlettel, hogy a rövidesen kiírásra kerülõ pályázathoz kötõdõen együttmûködést kínáljon. Ekkor már jelezte, hogy sikeres pályázat esetén magánberuházást is hozna a
városunkba — ahogy a Penny, Plus, Lidl és
most a Tesco is maga döntötte el, hogy hová szeretne áruházat felépíteni. November
végén jelentkezett még egy pályázatíró
csoport, de õk nem kínáltak mellé magánberuházást, ami azért elkerülhetetlen,
mert a területértékesítésbõl származó közel 100 millió Ft lenne az önerõ 60 %-a, a
másik 40 %-ot pedig — a település hátrányos helyzeténél fogva — az EU Önerõ
Alapból tudnánk biztosítani. Ezúton is várom a városlakók, vagy az ötletgyártó, de
akár beruházni szándékozók javaslatait:

hol az a partnerük, aki vevõ lenne valamely
önkormányzati tulajdonra Sárbogárdon;
olyanra persze, ami értékesíthetõ, és
amelynek vételára megközelíti a 100 millió
Ft-ot? Eszementek lennénk, ha nem akarnánk megnyerni a kb. 600 millió Ft-ot,
amelyet önerõvel úgy tudnánk kiegészíteni
mintegy 140 milliós nagyságrendben, hogy
a városnak egy forintjába sem kerülne, ráadásul a magánbefektetõ által megálmodott szolgáltatóházra szükség van — több
száz milliós beruházású értéket, látványt
és munkahelyeket teremtene. Az esélyek
nagyon jók, hiszen a pályázaton azon városok indulhatnak, amelyek lakosságszáma
10 és 20 ezer közé esik. Ilyen város 8 van a
régióban; a támogatható pályázatok száma 4. Pályázatonként így átlagosan 577
millió Ft-os támogatással számolnak a pályázat kiírói. Hátrányos helyzetû térségben csak Sárbogárd helyezkedik el, ami 4
pontot jelent az elbíráláskor. Persze, lehet
csinnadrattákkal, aknamunkával, aláírásgyûjtéssel mindezt megpróbálni meghiúsítani, de ezek elindítójától mást nem is várhatunk. Január elején ifj. Nagy László, a
Szegletkõ Kft. ügyvezetõje is jelentkezett
partnernek, de amikor elmondtam az IPD
ajánlatát, annyit mondott: ha az ajánlat komoly, akkor el kell fogadni. Más nem tett
ajánlatot felénk. A februári ülésen kértem
dr. Szabadkai Tamást, hogy tegyen alternatív javaslatot, milyen helyrajzi számú területeken, milyen funkciókkal, milyen önerõbõl és kivel megíratva készítsük el a pályázatot. Szabadkai úr nem tudott alternatív javaslatot tenni, hiába kértem rá. A
hallgatásából vélelmezhetõnek tûnik,
hogy komoly pályázati gondolatok még
nem álltak össze a fejükben, pedig az idõ
sürget. A januári ülésen azt a határozatot
hozta a testület, hogy a polgármester az új
akcióterület kijelölésére és a funkciók
meghatározására ismét nyújtsa be a javaslatát, illetve az idõközben beérkezõ alternatív javaslatokat. Ennek szellemében készült az elõterjesztés február 8-ára, amit
név szerinti szavazáson 10 igen és 7 nemmel elfogadtak a képviselõk.

A polgármester ismertette az elfogadott
határozatot, végül elmondta: Április 25éig kell a pályázatot beadni. Az elsõ fordulós pályázatok elbírálására vélhetõen
2008. augusztusban kerül sor. Még csak arról döntöttünk, hogy pályázni akarunk az
önkormányzat saját tulajdonú területein,
és megíratjuk a pályázatot a Forrás Ipari
Park Kft.-vel. Nyertesség esetén az a —
magánberuházással együtt — több mint
egymilliárd forint csodálatossá fogja varázsolni a fõteret, és magas szinten tudja
majd szolgálni az itt lakókat, ide látogatókat.
Ezt követõen az integrált városfejlesztési
stratégia célját és jelentõségét fejtette ki a
polgármester.
Farkas Norbert bemutatta a városközpontra készített terveiket. (A januári ülésen vetített terveken még lapos tetõs épületegyüttes szerepelt, a mostani bemutatón
azonban nyeregtetõ került az épületekre, és
más stílust kaptak. Habár egy pillanatra
fölvillant egy lapos tetõs terv is. A mostani
terveken a másik változás, hogy parkolóhelyek lennének a mûvelõdési központ helyén
épülõ, háromszintes szolgáltatóház mögött,
amely beljebb kerülne a téren, és eltakarná a
bíróság épületét. Lásd a mellékelt képeket.
Szerk.)
— Ezzel a beruházással az önkormányzati
vagyon jelentõsen nõni fog — tette hozzá
Farkas úr. — Még nem végleges megoldások vannak. Várhatóan 130 parkolóhely
lenne. Minden épület minden szintje akadálymentes lesz.
Nochta Pál: Ha ezek még nem kõbe vésett
dolgok, ha nem tudni pontosan, mirõl van
szó, akkor a képviselõket pontosan mirõl
szavaztatták meg?
Juhász: Nem azért olvastam fel, hogy mit
fogadott el a testület, hogy azon viccelõdni
kellene, mert, ugye, Etelvári úr remekül
nevetett.
Etelvári Zoltán: Ne személyeskedj, úgy
nevetek, ahogy akarok, mert itt vendég vagyok, nem képviselõ. Viselkedj már, polgármester úr!
Folytatás a következõ oldalon®
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Juhász: A testület meghatározta, hogy pályázatot kíván benyújtani, mi az akcióterület, milyen funkciókat választ, honnan próbálja elõteremteni a pályázat önerejét, és a
pályázat megírásával kit bíz meg.
Szabados Tamás: Örülök, hogy ennyien itt
vagyunk, hiszen ez a terv évtizedekre meghatározhatja Sárbogárd városképét. De
hogy lehet egy jó dolgot már a kezdetkor
keserûvé tenni? Ha én egy olyan tervet készítenék, amely 800 millió Ft-ról szól, akkor elõször nagyon sok emberrel megosztanám ezt. Kinek az ötlete volt ez az egész:
a pályázatíróé, vagy a képviselõ-testületé?
Ki volt a megrendelõ? Ugyanis az EUpályázatok egyik legfontosabb ismérve az,
hogy egy helyi közösség (jelen esetben Sárbogárd közössége) elhatároz valamit, amit
szeretne megvalósítani, és kvázi ad egy
megrendelést. Kétségtelen, hogy az önkormányzati vagyon nõni fog, de ki kellene
számolni, hogy ami a jelenlegi vagyon helyébe jönne, az mennyi plusz értéket hozna. A régi városházát nem belevonni egy
ilyen pályázatba Isten elleni vétek. Drukkolok a testületnek, hogy egy jó pályázatot
adjon be, de a jelenlegi nem az. Ezt a tervet
még jóvá lehetne tenni, van két hónap rá.
Juhász: Nem rendelt meg senki semmit.
Elmondtam az elején, hogy Janzsó Tamás
és csapata hozott egy olyan ötletet, amely a
fantáziát megragadta. A régi községháza
épülete azért nincs belevonva a pályázatba, mert az mint mûemléki épület elvinné
a zömét a pénznek, és nem lehetne megcsinálni annyi funkciót, mint ami elvárt.
Horváth István, a mûvház jelenlegi üzemeltetõje 2007-ben az ötletei között szerepeltette, hogy elég lenne a nagy színházterem helyett egy 200 fõt befogadó terem.
Hargitai Lajos: Nem igaz.
Juhász: Olyat, hogy nem igaz, nekem Hargitai Lajos ne mondjon, amikor nem igaz,
amiket mond.
Horváth István: A beszámolómban az szerepel, hogy kevés a mûvelõdési ház helyiségeinek száma ahhoz az igényhez, ami a
város részérõl jelentkezik, ezért szerettem
volna a színházterem hátsó részébõl lerekeszteni még egy helyiséget, hogy ezzel
növeljük a helyiségek számát.
Juhász: És mekkora lett volna a lerekesztés után az új színházterem?
Horváth: Olyan 240-250 fõ.
Juhász: Elegendõ lenne egy 200 fõs, azt írta.
Horváth: A címet nem olvasta el, polgármester úr: „Hosszú távú tervek”. Ez nem
mérnökileg megtervezett dolog.
Juhász: Akkor maradjunk annyiban, hogy
máskor a beszámolóban, amivel tartozik a
képviselõ-testület felé, olyanokat lesz szíves szerepeltetni, ami a valóságot tükrözi.
Felolvasom, amit írt: A színházteremben
— a mai igények szerint átalakítva — két
kisebb termet lehetne létrehozni. Az egyik
maradna a színpad elõtti nézõtér kb. 200
fõs befogadóképességgel. Ezt írta?
Horváth: Így van, kb.
Juhász: Mielõtt a kedves apósa mondaná,
hogy nem igaz.

Horváth: De ez most döntõ bizonyíték annak érdekében, hogy a mûvelõdési házat
ilyen formában meg kell szüntetni?
Amennyiben a nyílászárók cseréje és a hõszigetelés megtörténne, megszûnne a gazdaságtalanság, és sokkal olcsóbban lehetne üzemeltetni.
Juhász: Mibõl csináljuk meg ezt? Tessék
forrást mondani!
Horváth: Ott van a volt óvoda és a könyvtár épülete, ami kiváló helyen van.
Juhász: Akkor hol lesz parkoló?
Horváth: Én nem mondtam, hogy a parkolót meg kell szüntetni.
Varga László pedagógus: Érdeklõdtem
építészektõl, hogy statikailag milyenek
ezek az épületek. Kiderült, hogy nem
rosszak. 80 millióért föláldozunk több száz
milliós értéket egy átgondolatlan, ide-oda
kapkodó tervvel? Nem hiszem el, hogy tetõtér-beépítés esetén, ha itt új üzlethelyiségek létesülnének, sárbogárdi vállalkozók nem lennének hajlandók az önerõhöz
hozzájárulni. Csak meg kellett volna kérdezni õket idõben. Nem hiszem el, hogy a
képviselõ-testület tagjai, akik igennel szavaztak, tényleg tudták, hogy mire szavaztak.
Isztl László: Nem lehetne-e a szolgáltatóházat valamelyik utcában elhelyezni? Azzal a tér bõvülne, és a parkolási helyeket is
szét lehetne szórni, nem lenne ilyen zsúfolt
itt bent. Nincs késõ azon gondolkodni,
hogy a régi épületeket fejlesztenék, alakítanák át, és a tervezõk erre hoznának látványterveket. Ez nem egy konszenzusos
testületi döntés. Nem a saját akaratukból
szavaztak a képviselõk, hanem a frakciófegyelem miatt, mert rákényszerítették õket.
Ha titkos szavazás lett volna, lehet, hogy
nem is szavazták volna meg ennyien.
Juhász: Nem tudom, van-e valakinek eladó területe? A titkos szavazást a törvény
itt nem engedi. Nyitottak vagyunk, eddig
nem hangzott el igazi alternatív javaslat.
Dr. Szabadkai Tamás: A város érdekeinek, lakóinak akarata szerint kell ezt a pályázatot benyújtani. Anélkül ez a pályázat
nem képes arra, hogy gyõzzön. Bõven lett
volna idõnk arra, hogy kidolgozzunk egy
olyan javaslatot, amit a város lakossága
megismer. Szép, kisvárosi jelleget kell kölcsönözni ennek a térnek. Arról lehet be-

szélni, hogy a parkolót itt érdemes-e megszüntetni és máshol építeni helyette.
Kulcskérdés, hogy mûvelõdési házat el
kell-e, szabad-e eladni. Kétszer jött úgy
testület elé az anyag, hogy a városfejlesztési bizottság nem tárgyalta, ez nekem beszédes. Másrészt, ha tavaly nem 50 millió Ft
fejlesztési hitelbõl építettünk volna utakat,
hanem e célra vettük volna igénybe a
fejlesztési hitelt, akkor meglenne az önerõ.
Juhász: Én javasoltam a bizottságnak,
hogy ne kötelezzék el magukat, ne javasoljanak semmit, bízzák a képviselõ-testületre a döntést. 2007-ben nem lehetett volna
pályázati pénzbõl utat építeni.
Horváth Katalin: Hogy lehet az, hogy ha
ez az uniós pályázat értünk, a közösségért,
a település lakóiért van, akkor ezt a pályázatot a lakosság megkérdezése nélkül indították el? Az itt élõk tudják, hogy mire van
szükségük, mit szeretnének.
Juhász: Az emberek véleménye nagyon
fontos.
Szabó Csaba: Nem hangzott el az a szó,
hogy család. Pedig a család a társadalmi
egység legkisebb alapja, a családok alkotják együtt ezt a kis társadalmat, várost,
amit Ön vezet. A miénk ez az ingatlan, Önt
csak megbíztuk a kezelésével. Az a baj,
hogy ha ez el lesz kótyavetyélve véletlenül
— amitõl, úgy veszem észre, többen is félnek —, akkor Önön majd nem fogjuk tudni
számon kérni. Amikor én idejöttem, voltak gyárak, üzemek. Aztán egyszer csak eltûnt minden. Nem tudom, mennyi az egy
fõre jutó átlagkereset lebontva családokra,
és hogy kell-e nekik a szolgáltatás. A város,
vagy bármely szervezet vezetéséhez, ahol
Ön közfunkciót lát el, tisztelet és alázat
kell a szervezettel, azaz jelen esetben a
város lakosságával szemben, akik mi vagyunk.
Juhász: Kótyavetyérõl én itt ebben az ügyben nem tudok.
Szabó: Feltétlenül meg kell nekünk pályázni azt az uniós pénzt?
Juhász: Nem kell.
Szabó: Akkor mi az akadálya annak, hogy
megkérdezze a véleményünket arról, hogy
eladja-e a tulajdonunkat?
Juhász: A határidõ rendkívül szûk és véges.
Hargitai Kiss Virág
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Civil fórum a városfejlesztésrõl
Több helyi polgár és civil szervezet egy nyitott mûhellyé kovácsolódott a városközpont rehabilitációjának kérdése kapcsán.
Miután a városvezetés nem nyitott a lakók
véleményére, ennek a kis mûhelynek résztvevõi úgy gondolták, hogy maguk kérik ki
a lakók véleményét e forró téma kapcsán.
Február 16-ától aláírásgyûjtésbe fogtak a
sárbogárdi kultúrház eladása, eldózerolása ellen, és annak érdekében, hogy a képviselõ-testület a lakókkal együttmûködve
fejlessze a várost. Múlt héten pénteken egy
fórumra várták a város lakóit a polgármester tájékoztatóját követõen, hogy elkezdjék összegyûjteni az ötleteket a város
fejlesztését illetõen.
Mintegy 50-60-an jöttek el a fórumra. A
polgármester tájékoztatója fölkavarta a
kedélyeket, ezért az ottani „élményekrõl”
is szó esett.
Dr. Horváth Endre távolléte miatt személyesen nem tudott eljönni a fórumra, de
egy levelet juttatott el a szervezõkhöz, ami
az esemény kezdetén került fölolvasásra.
Véleménye szerint egy ilyen fajsúlyú kérdésben egyeztetni kellene az álláspontokat, és egyezségre kellene jutni, félretéve a
pártérdekeket a közös cél: Sárbogárd
szebbé, jobbá tétele érdekében. Az alközpontokat (Töbörzsök, Sárszentmiklós,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Pusztaegres,
Kislók, Rétszilas) rendbe kellene tenni,
azokra terveket készíteni. A tér fölújítása
is szükséges, akárcsak a mûvelõdési házé,
de nem bontással. Ha erre az önkormányzatnak van pénze, akkor úgy, ha nem, akkor vállalkozó útján. Az óvoda bontását a
maga részérõl nem javasolja, annak mûemléki megõrzése szükséges inkább, és
sok más célra is hasznosítható (pl. kistérségi tevékenység, közösségi feladatok).
Szabados Tamás: Ha 800 millióból fejlesztünk egy várost, az 60-70 évre meg fogja
határozni a városközpontot. Ezért elemi
kötelességünk, érdekünk, jogunk, hogy
tudjuk, mit akar a város vezetése. Én már
nyugdíjas ember vagyok, senki nem akarok
lenni a városban, szeretnék békében még
egy pár évig kellemesen élni, és pl. ebben a
kultúrházban jól érezni magamat. Nagy
õrültség lenne nem kihasználni, hogy itt
van egy uniós lehetõség, de olyan fejlesztést nem szabad támogatni, ahol több van a
negatív serpenyõben, mint a pozitívban. A
polgármester üljön le velünk, még két hónap van a pályázat benyújtásáig, és próbáljuk meg ezt a fejlesztést jobbá tenni.
Horváth Katalin: Nem tudni, milyen lesz
az a szolgáltatóház, milyen funkciók lesznek benne. Talán nem véletlen, hogy Bogárd Pláza néven került be a köztudatba.
Én nem ilyen jövõt képzelnék el az unokáimnak. A kisvárosi jelleget kellene megõrizni.
Horváth István: Megtévesztõ, ha csak az
állandó csoportok mûködtetésével akarják igazolni, hogy kisebb helyen is elfér a
kultúrház. Hétfõn és szerdán mindig telt-

Az elsõ, januári változat

ház van, és máskor is gyakran tele vagyunk.
A színházterem megosztása egy régi gondolat, hiszen bizonyos rendezvényekhez az
túl nagy. Nem állandóra kellene leválasztani, hanem egy mobil fallal.
Hargitai Lajos: A mûvelõdési szokások állandóan változnak. Voltak olyan esztendõk, hogy ha háromszor ekkora lett volna a
ház, akkor sem lett volna elegendõ, mert
akkora volt a társadalmi érdeklõdés. Most
Sárbogárdon rendkívül alacsony a mûvelõdési központ támogatása. Míg a Bogárdi
Napok három napjára 6 millió van, a mûvelõdési központ egész évre 8 milliós önkormányzati támogatást kap. Ez csak az
energiára elég. Egy szakember ennyi pénzbõl nem képes csodákra. Dombóváron 100
millióból öt népmûvelõvel dolgoznak.
Pusztaegresen már a gázórát is leszerelték
meg a villanyt is kikötötték a mûvelõdési
házból.
Varga László pedagógus: Vajon ez a csapat, amely most a civil összefogás köré
szervezõdik, képes egy ilyen szintû városfejlesztési programot összeállítani?
Bártfai Antal: Hogy a véleményünket
összefoglaljuk, egységbe öntsük, javaslatot
tegyünk, arra képes ez a csapat. A program
elkészítéséhez azonban a mögöttes információknak nem leszünk a birtokában,
mert azt önkormányzati, illetve a polgármesteri hivatalhoz kötõdõ belsõ információkként kezelik, és csak ezekkel lehet a
pályázat belsõ tartalmát kitölteni. Ehhez
szakemberek is kellenek.
Varga László p.: De az alternatív célokat
meg tudjunk fogalmazni. Én pl. ragaszkodnék hozzá, hogy a régi tanácsházából
legyen városháza, és a mostani polgármes-

teri hivatal funkcióit gondolják át. Meggyõzõdésem, hogy a régi értékek bontás
nélkül megtarthatók. Most a mûvelõdési
háznál 80 milliós saját erõ miatt akarnak
700 milliós értéket tönkretenni. Ebben valószínûleg régóta céltudatosság van. A
több mint 100 éves óvoda bezárása vajon
csak a gyermeklétszám csökkentése miatt
volt fontos? Az elmúlt években már sikerült a település többi részén a közmûvelõdést teljesen leépíteni.
Dr. Szabadkai József: Mindenki tudja,
hogy 2002-ben oroszlánrészem volt abban,
hogy Juhász Jánost polgármesterként jelöltük és indítottuk. Én a magam részérõl
megkövetem mindazokat, akiknek ezt javasoltam. Most nyilvánosan elnézést kérek
ezért a város minden polgárától. Egy
mentségem lehet: akkor én sem tudtam,
hogy ebbõl ez kerekedik ki.
Hargitai Lajos: Egy jogásznak ismernie
kell a mondást: „a törvény nem tudása nem
mentesít a következményektõl”.
Dr. Simon Péter: Én is a rehabilitáció híve
vagyok, és sajnálnám, ha itt bármit lebontanának a fõtéren. Nem voltak konkrét
tervek, és nem ismerjük, hogy mit akarnak.
A kultúrházban színházterem van, és hiába építenek egy egyszerû, sík, 200 fõs szobát, ott egy színházi darabot nem lehet úgy
megnézni, mert egyik a másiktól nem lát.
Nekem nem szimpatikusak ezek a lóistállószerû áruházak, amik Sárbogárdon épülnek. Áruház helyett inkább buszpályaudvart építhetnének.
Leszkovszki Albin: Itt voltam, amikor a
mûvházat avatták, verset mondtam a színpadon. Az vetõdött föl bennem, hogyha leFolytatás a következõ oldalon®
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bontják a mûvházat, akkor hol lesz a gimnázium Petõfi-napja? Ez ugyanis 400 embert érint. Majd meglátják, hogy március
13-án hogy tele lesz az a terem. Hol lesz a
Mikulás-ünnepség? Az utcán? Az is 400
fõs rendezvény. Hol lesz a Mészöly-nap?
Hol lesz az énekkar karácsonyi koncertje?
És tudnék sorolni egy csomó más dolgot.
Elképzelni nem tudom, hogy egy ekkora
hely, mint Sárbogárd, mûvelõdési otthon
és színházterem nélkül létezzen. Ez olyan
alapvetõ, mint az, hogy van itt templom.
Nochta Pál: Ma reggel, amikor fölkeltem,
azon gondolkoztam, van-e közös felelõsségünk abban, hogy a dolgok idáig jutottak.
Arra jöttem rá, hogy van. Az elmúlt években én is itt éltem, de semmit nem tettem a
városért azon kívül, hogy szívtam Önök
elõl a közlevegõt. Én is szeretnék bocsánatot kérni, hogy csak magam körül forgolódtam évekig, és nem foglalkoztam azzal,
hogy mi van a környezetemben. Az a jó, ha
fejlõdik a város, pályázatokon tud részt
venni, és nyer is. Amikor pár civil szervezettel együtt elkezdtük a civil mûhelyben a
közös munkát, az volt a célunk, hogy ebben
segítsünk. Nagyon fontos, hogy a városban
fejlõdés történjen. Én magam ezt az egészet nem egy háborúnak fogom fel, hanem
egy együttgondolkodásnak. Hiszen attól
fogom jól érezni magam, ha mindannyian
jól érezzük magunkat egy élhetõ városban,
és akkor a polgármester úr is jól fogja érezni magát itt. Szeretném kérni mindenkitõl,
hogy ne háborúként fogjuk föl ezt a város
vezetése ellen, még akkor sem, ha esetleg
õk lövöldöznek. Fel kell emelkednünk a
saját érdekeink fölé, túl kell emelkednünk
a saját elgondolásainkon, és bele kell
helyeznünk magunkat abba, hogy mit akar
a közösség és a város.
Szabó Csaba: Nem túl régen költöztem
vissza a városba, hivatásos katona voltam.
Tabon, ahol eddig éltem, uniós pályázatok
valósultak meg a Koppány Völgye Kistérségi Társulás pályázati tevékenysége révén. Ott nem adták el, nem bontották le a
mûvelõdési házat, hanem felújították, és a
köz érdekét szolgálja. Építés alatt áll egy
uszoda, szintén uniós pályázatból. Nekünk
is az lenne a feladatunk, hogy ezeken az
uniós pályázatokon összefogva vegyünk
részt. Nagyon bízom abban, hogy közösen
fogjuk meggyõzni a polgármestert, hogy
egyedül, a polgárok nélkül semmire sem
megy. Õ eldöntötte, hogy ezt az üzletet
megcsinálja, mert nagyon jó üzlet. Én meg
azt gondolom, hogy az a nagyon jó üzlet,
hogy itt van ez az épület, ahol leülhetünk
és beszélgethetünk, és ahová engem is személyes emlékek fûznek, mert itt ismerkedtem meg a feleségemmel.
Fodor János: Én azon csodálkozom, hogy
lehet pályázatot készíteni terv nélkül. Két
hét alatt 800 milliós projektet összehozni
vázlatszinten sem lehet. Normális helyen
ez nem úgy megy, hogy egy építési vállalkozó a saját érdekében elkezd lobbizni. Hanem összegyûjtik a lakosság véleményét,
ezeket szakemberekkel átgondolják, és
annak alapján megbízást lehet adni a ter-

vezõknek. Ki kell választani a legjobb tervet, az azt benyújtó tervezõnek kell adni a
megbízást a konkrét tervek elkészítésére,
és arra kell a pályázatot benyújtani. Sajnálom, hogy ki akarják forgatni a szavaimat,
velem nem kell, hogy takarózzon ez a
testület.
Pauscher Lajos: Ha azt akarjuk, hogy ez a
szegény város fejlõdjön, legyen munkahely, szórakozási lehetõség, akkor össze
kell fogni. Ha egy képviselõ nem kíváncsi a
körzete lakóinak a véleményére, az nagyon szomorú. Ez nem pártpolitika, ez
olyan ügy, ami az egész város életét befolyásolja, Ezzel nem nyerni, bukni is lehet
nagyot.
Hargitai Lajos: Elindult az aláírásgyûjtés.
Ez nem valami ellen van, hanem annak érdekében, hogy a lakosság fölmutassa: neki
is van véleménye, és ezt a véleményt komolyan kell venni. Sikerült fölvennünk a kapcsolatot egy sárbogárdi származású építésszel, Tóth Zoltánnal, aki a Városfejlesztési Tudományos Intézetnek volt a munkatársa, most önálló építész. Meghívtuk,
hogy február 29-én, pénteken, 18 órakor
jöjjön el egy beszélgetésre a civil mûhelybe
a kultúrházba. Ezúton is kérjük, aki tud,
jöjjön el, és hívjon másokat is.
Hargitai Kiss Virág: A február 19-ei alkalom már a harmadik találkozása lesz a civil
mûhelynek, mely helyi polgárokból és civil
szervezetekbõl jött össze. Nagyon szeretnénk, hogy azok, akik valóban tenni akarnak a városért, kapcsolódjanak be ebbe a
közös munkába! Ennek a munkának a része az aláírásgyûjtés, és az a kérdõív, amit
most szerkesztünk közösen. Ezt a kérdõ-

ívet szeretnénk eljuttatni a lakókhoz, hogy
így is kifejthessék a véleményüket.
Többen fölvetették, hogy településszociológust és más városfejlesztési szakembereket is be kellene vonni a mûhelymunkába,
és ezt egy igazi szellemi mûhellyé kell tenni, amelyben közös összefogással formálódhat majd Sárbogárd és térségének a
jövõje.
(A civil mûhely további lépéseirõl és terveirõl folyamatosan beszámolunk.)
Hargitai Lajos

Meghívó
MILYEN VÁROST
SZERETNÉNK?
február 29-én,
pénteken, 18 órakor
a mûvelõdési központban
a civil mûhely vendége

Tóth Zoltán építész,
a Várostervezési Tudományos
Kutatóintézet volt munkatársa.
A tea melletti beszélgetésre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!
Szervezõk
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Ha együtt nem lehet, akkor hogyan?
Néztem a múlt hetekben a Bogárdi TV
közvetítését a fórumokról és a testületi
ülésrõl, és elolvastam az újságok ezekrõl
szóló írásait. A Bogárd és Vidéke magánkézben van, és az abban leírtak csúsztatások nélkül úgy jelentek meg, ahogy a tévében is láttam. Más újságoknál olyan írások
jelentek meg, mintha a szerzõik nem is
azokon a fórumokon, ülésen jártak volna.
Nem zavarja a szerzõket, hogy a tévében
látottak meghazudtolják az általuk leírtakat?
A múlt heti polgármesteri tájékoztató ismét kiverte nálam a biztosítékot. Juhász
János polgármester modora, megnyilvánulásai, ahogyan az emberekkel lekezelõ

stílusban beszélt, minõsíthetetlenül bántó
és megalázó volt. Egy vezetõ emberhez ez
nem méltó, és ettõl nem lesz nagy ember.
Helyette is szégyelltem magam. Az, hogy
megválasztottuk a polgármesterünknek,
még nem jogosítja fel arra, hogy lenézze
azokat az embereket, és megalázó hangnemben beszéljen velük, akik más véleményen vannak, mint õ. Ez arra se jogosítja
fel, hogy az itt élõ emberek akaratát figyelmen kívül hagyva a város tulajdonában levõ fõteret eladja idegen embereknek. A
megválasztásával erre nem kapott felhatalmazást az itt élõktõl.
Sárbogárd polgárai nem gyámság alá helyezett emberek, akik nem tudják megkü-

A közös együttmûködésrõl
A február 22-ei lakossági tájékoztató kapcsán felmerült gondolataimat szeretném
megosztani másokkal, remélve, hogy talán
többen veszik a bátorságot, hogy felvállalják a véleményüket. Amikor egy helyi újság teret ad a lakosságnak, akkor hozzájárul ahhoz, hogy a sárbogárdi emberek fontosnak érezzék elmondani a saját gondolataikat. Önálló véleményünk megalkotása
munkával jár, hisz magunknak kell tájékozódnunk és tapasztalatokat gyûjtenünk.
Ha tudatosan akarjuk élni az életünket,
akkor vegyünk részt a közügyeinkkel kapcsolatos fórumokon, nézzük meg a vágatlan és kommentár nélküli tévéfelvételeket
az adott tájékoztatókról, s aki teheti, az
internet segítségével is szerezzen információkat az aktuális témával kapcsolatban.

A Petõfi Sándor Gimnázium
és Szakközépiskola

NYOLCOSZTÁLYOS
KÉPZÉSÉRE

2008. március 3-áig
lehet jelentkezni.
Sárbogárd, József A. u. 4.
Telefon: 06 (25) 508 950

Sárbogárd város fejlesztésének ügye mindenkit érint, aki itt él. Úgy gondolom, hogy
az a természetes, ha mindenki a maga szerepének megfelelõen, egyenrangú partnerként vesz részt ebben a feladatban: így
a város vezetése, a képviselõ-testület, a civil szervezetek, a helyi vállalkozók, kereskedõk, az egész lakosság. Amikor minden
érdekelt hozzájárul munkájával a közös
cél megvalósításához, akkor nagyobb az
ügy támogatottsága, és valószínûbb a siker.
Úgy vélem, hogy tiszta értékeket kell teremtenünk emberi kapcsolatainkban.
Meggyõzõdésem, hogy csak a kölcsönös
tisztelet és az õszinte szándék alapján tudunk tisztán együttmûködni. A tisztelet az
emberi egyenjogúság alapján megillett

lönböztetni a helyes dolgokat a helytelentõl. Igenis, mi el tudjuk azt dönteni, hogy
mi jó nekünk és mi nem.
Vajon milyen célok sarkallják a polgármestert arra, hogy az itt élõ emberek akaratát figyelmen kívül hagyja, és saját elképzelését mindenáron véghezvigye? Milyen
érdeke fûzõdik neki ehhez? A tízfõs frakciója se önszántából szavaz mellette. Vajon
a választásokon lesz-e tíz ember, aki rá szavaz majd? Vagy esetleg olyan elképzelésen
töri a fejét, amely lehetõvé teszi a számára
nem tetszõ lakosság lecserélését?
Név és cím a szerkesztõségben

mindenkit, és nem függ iskolai végzettségtõl, pénztõl, pozíciótól, karriertõl. Közösen együttmûködni és hosszú távra építkezni csak új alapokon lehet! A jövõ, gyermekeink és unokáink jövõje azon múlik,
hogy milyen értékeket mutatunk nekik!
Meg tudjuk-e menteni számukra az igazi
együttélésre lehetõséget adó helyeket,
vagy elfogadjuk, hogy a szupermodern
plázákban a csillogás, villogás, divatõrület,
McDonald’s rongálja testi-lelki egészségüket? Vajon a rövid távú haszon hosszú távon nem jár-e veszteséggel? Mit ér a hipermodern központ a maga csalóka varázsával, ha kiveszik belõle az emberi melegség?
Valóban csak a külsõségekre épülõ divatvilág jelenti a fejlõdés útját? Az értékmegõrzés nemcsak az épületekre, hanem a
bennük lüktetõ emberi életre is vonatkozik!
Horváth Katalin

Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt „tízek”, Képviselõ urak!
Hetvenegy éve lakom Sárbogárdon, de így
lekezelve, megalázva még soha nem éreztem magam, mint a polgármester úr pénteki tájékoztatóján. A józan paraszti ésszel
gondolkodó és felszólaló választópolgároknak adott válaszok stílusa felháborított.
Úgy éreztem, hogy ez a lekezelõ hangnem
minden lakónak szólt, aki a teremben tartózkodott.
Egyetértettem azzal a felszólalóval, aki
hangsúlyozta, hogy a választópolgárok
megkérdezése nélkül nincs joga sem a polgármesternek, sem a képviselõknek olyan
horderejû kérdésben dönteni, mint a városközpont rehabilitációja. Nem tudom,
milyen jogon és milyen lelkiismerettel szavaztak igennel a „tízek”. A választópolgár
csak addig kell, míg meg nem választja a
képviselõt, utána nincs joga semmihez? Ez
a teljes demokrácia?
Az utólagos tájékoztatón elhangzott, hogy
a kultúrház ledózerolása el van döntve a

lakosság megkérdezése nélkül, mivel az
idõ sürget. Nedoba Károly — Fodor János
felszólását félreértelmezve, annak tartalmát megmásítva — hangsúlyozta, hogy pályázni pedig kell, mert hülye, aki nem pályázik. A pályázattal mindenki egyetért, de
nem mindenáron és nem rombolás révén.
Sokszor veszek részt Sárbogárd közéletében. Már kétszer is szóvá tettem a testületi
üléseken való viselkedést. Egyszer a válasz
az volt, hogy külföldön így csinálják. Az
anyázásról ugyan leszoktak, de a személyeskedés állandóan jelen van. A csipkelõdéseket igazán mellõzhetnék az ülésteremben!
Csak a tízek és a polgármester nem érti,
mit akar Sárbogárd lakossága?
Én azt szeretném, ha egy testületi ülés
minden személyeskedés és pártérdek nélkül, a város elõre menetelét szem elõtt
tartva folyna le! A reményt nem adom fel!
Tisztelettel:
Sárközi Imre, Sárbogárd, Ady E. út 172/b/1.
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ESÕ UTÁN KÖPÖNYEG
Nyílt levél a polgármesterhez
Juhász János polgármester február 22-én, a díszteremben tartott
lakossági tájékoztatóján szólított fel arra: ha engem érdekel Sárbogárd lakosságának véleménye az általa kezdeményezett városközpont-rehabilitációval kapcsolatban, mérjem fel én a lakosság
véleményét!
Úgy gondolom, hogy a város vagyona a város tulajdona. A képviselõ-testület és a polgármester kötelessége e vagyon értékállóságának megõrzése, lehetõségeihez képest a vagyon gyarapítása, és
nem e vagyon felélése, megkurtítása egy vélt, vagy esetleges vagyongyarapodás reményében.
Megint rólunk, de nélkülünk sikerült döntést hozni. A mûvelõdési központ és a kapcsolódó területek eladásáról hozott képviselõ-testületi döntés után megtartott tájékoztató tényleg csak esõ
után köpönyeg. A kialakult vitában a polgármester úr által felhozott érv — miszerint hibás döntés volt az utcák leaszfaltozása, és
ezáltal a hivatal rendelkezésére álló pénzösszeg elköltése — a város lakóit véleményem szerint nem gyõzte meg. A polgármester
és a képviselõ-testület feladata egy élhetõbb, komfortosabb település kialakítása, üzemeltetése. Az utcák rendbehozatala a lakók
komfortérzetét és ingatlanaik értékét emelte.
A polgármester úrnak egy olyan hosszú távú befektetésben, melyet megszavaztatott, ki kellett volna kérnie a lakosság véleményét is! Egy anyagi problémákkal küzdõ önkormányzat csak olyan
beruházásokat célozzon meg, amely egyértelmûen a település lakóinak érdekeit szolgálja! A polgármester egy olyan közszolga,
akit a település választópolgárai juttatnak pozícióba maguk közül, hogy érdekeiket képviselje, városukat vezesse, kellõ tisztelettel és alázattal.
Az elképzelést inkább éreztem az IPD-Europe Kft. elképzelésének, mint akár a polgármester úr, akár a képviselõ-testület elképzelésének. Ezt az érzésemet csak erõsítette, hogy a szolgáltatóház
hasznosításáról, vagyis arról, hogy milyen szolgáltatásokat fog
nyújtani, egyetlen szó sem esett.
Tényként kell leszögeznem, hogy talán a teremben egyetlenként
voltam, aki itt értesült elõször a József Attila Mûvelõdési Központ ledózerolásáról. Információhiányomat az internet segítségével próbáltam meg a tájékoztató után pótolni.
A Juhász János által magasztalt és nagyra tartott IPD-Europe
Kft., mely több éve jelen van városunkban, a cégjegyzék szerint
Budapest, Kossuth tér 13-15. szám alatti székhellyel rendelkezõ
vállalkozás. Ezt a tényt megdöbbenve vettem tudomásul, mivel
utoljára Gyurcsok József parafenoménnek sikerült elhitetnie
egyesekkel, hogy közvetlenül mellettük áll, miközben a Budapest
TV stúdiójában foglalt helyet. Az internet tanúsága szerint a Duna jobb partján, Ercsiben és Pakson hoztak létre ipari parkokat,
ahol a fellelhetõ adatok alapján a dolgozók USA dollárban kapják a bérüket.
Ön Sárbogárd polgármestere! A település magában foglalja
Töbörzsököt, Kislókot, Sárbogárdot, Sárszentmiklóst, Rétszilast,
Pusztaegrest, Sárhatvant és Nagyhörcsököt. A rendkívül tagolt
település-szerkezet miatt az Ön feladata nem egyszerû. Adott
esetben, az egyes településrészekre kihelyezett nyílt testületi ülésekkel, a buszmegállókban, vasútállomáson, vendéglátóhelyeken, vagy a kerítések elõtt található „pletykapadokon” folytatott
beszélgetésekkel, eszmecserékkel, a város lakóinak és a környezõ
településekrõl érkezõ emberek véleményének figyelembevételével lehet nyerni.
Mit szeretne nyerni?! A lakosság érdekeinek, véleményének figyelembevételével kölcsönös tiszteletet, bizalmat nyerhet. Az Ön
által erõltetett beruházás megvalósulása esetén településünket
beláthatatlan kár érné! A fent említett településrészek közül csak
a Hõsök tere profitál a város vagyonából.
Öntõl következetes és felelõsségteljes viselkedést várnánk el. Ha
üzleti szempontok vezérlik döntésében, akkor üzleti alapú árakat
is ismertessen a lakossággal. Kilencmillió-nyolcszázezer forint-

ban megjelölni a József Attila Mûvelõdési Központ értékét nevetséges, hisz ennyiért egy családi házat nem kap a város központjában! Független ingatlanszakértõ által megállapított árat kellett
volna a tájékoztatóján közölni, valamint ismertetni azt, hogy a
megvalósuló beruházással — forintban kifejezve — mennyivel nõ
a város vagyona.
Semennyivel! Ugyanis a város legértékesebb területét juttatná magánkézbe.
A beruházás kapcsán a rehabilitációra megnyert európai uniós támogatás a tulajdonjogot szerzett kft. vagyonát gyarapítaná jelentõs mértékben.
Önnek kötelessége lett volna részt vennie a civilek által kezdeményezett fórumon 2008. február 22-én a József Attila Mûvelõdési
Központban, hogy szembesüljön azok véleményével, akik féltik a
város egyetlen, még mûködõ kulturális centrumát.
Tisztelt Polgármester úr!
Ön véleményem szerint alkalmatlan pozíciója betöltésére! A
közügyek gyakorlása közben az Ön által képviselt polgárok igényeit, érdekeit semmibe veszi! Felszólítását tudomásul véve felhívom a nyílt levél olvasói figyelmét arra, hogy véleményük igenis
érdekel! Tisztelettel megkérem azon személyeket, akik egy élhetõbb, a lakók és a térség érdekeit szolgáló kistérségi mezõváros kialakítását szeretnék elérni, bizalommal keressenek meg észrevételeikkel! Felhívnám a város vezetõinek figyelmét, hogy a mûvelõdési központ ledózerolása, majd a késõbbiekben üzleti vállalkozás (?) keretein belül mûködtetett mûvelõdési centrum a legnagyobb kárt gyermekeinknek, unokáinknak okozza majd! Gondolt-e arra, hogy az építkezés ideje alatt hol kívánja üzemeltetni a
mûvelõdési ház közcélú feladatait?
Jelen helyzetben városunk vezetõinek a következõ problémákat
kellene megoldania: munkahelyek teremtése, bölcsõdék, óvodák,
iskolák mûködtetése. Gyermekeink, unokáink a jövõ, a társadalom alapegysége a család, e szempontok figyelembevételével kell
vezetni egy települést!
Sárbogárd, 2008. február 25.
Tisztelettel: Szabó Csaba,
Sbg., Arany J. u. 20., telefon: 06-70-361-0157

Megemlékezés

A KAPOCS Egyesület szervezésében a Szózat és a Himnusz eléneklésével, gyertyagyújtással a kommunizmus áldozataira emlékeztek hétfõn este a Hõsök terén és az 56-os emlékmûnél.
/H/
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Az egészségügyben még kilátástalan a jövõ
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás legutóbbi ülésén tárgyalta
a kistérség egészségügyi koncepcióját. Ezen Juhász János, Sárbogárd
polgármestere a jelenlévõk sajnálkozására nem vett rész. A megbeszélés egyik legfontosabb kérdése a
Szent György Kórház által fenntartott sárbogárdi szakrendelõ jövõje
volt. A szakellátás megszervezésében kulcsszerepe lenne a sárbogárdi szakrendelõnek. Az ülésre
meghívták a kistérségi egészségügyi
koncepció kidolgozóit és a Fejér Megyei Szent György Kórház képviselõit, illetve az egészségügyi szolgáltatás keretében helyben dolgozókat.
Deres István, a téma elõadója elmondta,
hogy a kistérségnek folyamatosan csökken
a lakossága. Az elmúlt 6 évben például
26.600-ról 25.878 fõre. Az élve születések
száma is elgondolkodtató, 1.000 lakosra
vetítve 11,2-rõl, 8,9-re csökkent, a halálozás ugyanakkor 13,4-rõl 14,6-ra nõtt —
egyértelmû a fogyás a térségben. Az elvándorlás is jelentõs, és a csökkenés egyelõre
megállíthatatlannak látszik. Korcsoportos
elosztásban a 60 év felettiek 20,5 %, a fiatalság aránya 24,8 %, ez nagyjából stagnál.
A gazdasági helyzet szerint két stagnáló
kistérség van Fejér megyében: Sárbogárd
és Enying. Az 1.000 lakosra jutó vállalkozások száma 62, ami jelentõsen elmarad a
régió átlagától, ami 116. Járóbeteg-szakrendelésen a kistérségben élõk 51,4 %-a a
Fejér Megyei Szent György Kórházba
megy, 34,2 % pedig a sárbogárdi rendelõintézetbe. Számomra szembetûnõ, hogy a
25 km-re lévõ Dunaújvárost nem veszik
igénybe. Egyértelmû, hogy a kistérségekben a szakellátás fejlesztése, a nappali kórházi ellátás, illetve indokolt esetben az egy
napos sebészet és más aktív ellátás fejlesztése lenne a cél. A röntgen-diagnosztika
elsõdleges, hogy ezért ne kelljen Fehérvárra elutazni. Az ortopédia, az urológia, az
ideggyógyászat, a kardiológia és a pszichiátria lehet még, amit érdemes lenne itt
helyben fejleszteni.
A nemzeti fejlesztési terv elsõdleges célja
az, hogy a lakosság egészségi állapotát javítani kell. 14 év alatt el kell érni az EU átlagát, ami elég komoly cél. Az egészségi állapot megõrzése nagyon fontos. Hogy Dunaújvárosba nagyon kevesen mennek, annak
az is az oka, hogy kifejezetten rossz a közlekedés. Az egészségház-programban kistérségi központokra is lehet majd pályázni,
amelyben több funkció tud egyszerre mûködni, tehát részben a szakellátáshoz kapcsolódóan oktatással, képzéssel, kultúrával, egészségmegõrzéssel összefüggõ funkciókat lehet egy házba beletenni. Ma is
mûködnek önállóan szakrendelõk, arra is
van példa, hogy a korábbi integrációt

visszacsinálták, tehát visszavette egy adott
önkormányzat, és harmadik lehetõségként
a kistérségi társulás jöhetne szóba. Aba
például egy kistérségi szakrendelõre pályázott. Szóba jöhet az is, hogy a szakellátást valamilyen magánszolgáltatóra, vagy
más vállalkozásra bízzák. A megyei kórházi mûködés elõnye az, hogy az erõforrást õ
biztosítja hozzá, de nyilvánvaló, hogy a megyei kórháznak a sárbogárdi szakrendelõ a
sokadik problémája. Látszik az épület állagán a romlás, hogy ide nem jutott erõforrás. Ha a sárbogárdi önkormányzat mûködtetné, akkor annak egyetlen elõnye az
lehet, hogy helyben van, egy helyi tulajdonossal pedig sokkal közvetlenebb a kapcsolat, az önkormányzat ütõképesebben
tudna pályázni forrásokra.
Varga Gábor: Sárbogárd a szakrendelõt
pár hónnapja adta át a megyei önkormányzatnak. A kistérség sem vállalta fel, hogy
egy ilyen szakellátást mûködtetnénk. Mi
az elsõ verziót támogatnánk, én azért lobbizom, és próbálom a Fejér Megyei Önkormányzatot illetve a kórházat ebbe az
irányba tolni. A legnehezebb helyzetben
vagyunk, mert 40-50 km-re vagyunk minden kórháztól. Ezért egy nagyon erõsen
felépített szakrendelés, egy helyi járóbe-

teg-szakellátás az, ami a mi problémánkat
orvosolná. A legjobb közlekedési kapcsolat Fehérvár irányában van.
A kórház képviselõje elmondta, hogy a
kórház vezetése egyetért abban, hogy a
sárbogárdi rendelõintézetet szakmai szinten mindenképpen fejleszteni kell. A megyei önkormányzat felkérte a kórházat,
hogy írjunk egy pályázatot, most munka
közben vagyunk. A pályázati kiírás szerint
szükséges egy nappali kórház létrehozása
a sárbogárdi rendelõintézetben. Ezt úgy
képzeljük, hogy 6 ágyas részleg lenne az intézményben. A nappali kórház olyan fekvõbeteg-részleget jelent egy rendelõintézeten belül, ahol napközben van a beteg,
de orvos indikálta beavatkozásokkal. Szeretnénk még pszichiátriai szakrendelést,
ortopédiát, neurológiát illetve urológiát, a
fizikoterápia óraszámát nem szakorvosi
órákkal szeretnénk bõvíteni, valamint szeretnénk, hogy az ultrahang mûködjön.
Más óraszámokat is szeretnénk növelni.
Az intézménynek az infrastruktúráját a
pályázatban meg kell oldani, az eszközöket szintén. A térségben dolgozó háziorvosokat is megpróbáljuk bevonni a szakellátásba.
A helyi háziorvosok felvetették a sürgõsségi betegellátás kérdését is. Nincs tisztázva
a sárbogárdi mentõállomás kérdése. A
mentõnek 15 perc alatt ki kellene érnie a
beteghez. Ha Sárbogárdon nincs mentõ,
hogy jut be a beteg az 50 km-re lévõ kórházba életveszélyes állapotban? Gyakran
megesik, hogy nincs mentõ, ezért Enyingrõl küldenek egyet. Új mentõállomás készült Dunaújvárosban, de az is 30 km-re
van innen.
A polgármesterek hangsúlyozták, hogy az
egészségügy fejlesztésének kérdésében
mielõbb lépni kellene. Ebben összefogásra
van szükség, amiben elengedhetetlen lenne Sárbogárd partnersége.
Hargitai Lajos
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Ilyen polgármesterek is vannak!
A minap néztem a tévéközvetítést, mely a
kistérségi ülést mutatta be. Bevallom
õszintén, az ülésen jelenlévõk közül két
embert ismerek csupán: Cece polgármesterét, Varga Gábort, és Magyar Józsefet,
Mezõszilas polgármesterét, a Sárbogárdi
Többcélú Kistérségi Társulás elnökét. Az
ülésen Sárbogárd és a környezõ települések egészségügyi helyzetével foglalkoztak.
Szó volt arról, hogy felvették a Fejér Megyei Szent György Kórházzal a kapcsolatot
a Sárbogárdon található rendelõintézettel
kapcsolatban.
Szeretnék elérni, hogy a mûködõ szakorvosi rendeléseken az óraszámokat emeljék; hogy a csak Székesfehérváron mûködõ szakrendelések itt helyben is megoldottak legyenek, és az embereknek ne kelljen

45-50 km-t utazniuk egy-egy szakrendelésre. A laboratóriumban dolgozó egy személy mellé plusz személyzetet biztosítanának, mert ott áldatlan állapotok uralkodnak. Szóba került a mentõállomás ügye is.
Jelenleg egy mentõautó van Sárbogárdon,
és elõfordult olyan eset, amikor az éppen
feladatot látott el, így Enyingrõl küldtek
mentõt.
Varga Gábor azt mondta, hogy a következõ kistérségi ülésre meghívja a mentõszolgálat vezetõjét, és a helyzet mielõbbi megoldását kezdeményezik.
Számomra meglepõ volt, és elcsodálkoztam rajta, hogy vannak olyan polgármesterek, akik kiállnak a lakóhelyükön élõ emberekért, és azon vannak, hogy könnyítsenek a sorsukon, a mindennapjaikon.

Köszönetemet szeretném nekik kifejezni
ezúton is. Kívánom, hogy az elképzeléseiket, a terveiket sikerüljön megvalósítaniuk! Mert ha a rendelõintézet és a mentõállomás ügyét sikerül rendezniük, akkor
nemcsak a saját településükön, hanem a
Sárbogárdon élõ emberekért is nagyon
sokat tesznek.
Nagyon furcsa volt számomra, hogy Sárbogárdot ezen az ülésen senki sem képviselte. Ha a polgármesterünk más sürgõs elfoglaltsága révén nem ért rá, akkor van nekünk két alpolgármesterünk is. Vagy nekik
is sürgõs elfoglaltságuk volt? Arra már
nem is merek gondolni, hogy azért nem
mentek el, mert nem érdekli õket az itt élõ
emberek helyzete, sorsa.

Közlemény

Köszönet

A Sárréti Vízi Társulat február 8-án tartotta vezetõségválasztó küldöttgyûlését. A küldöttgyûlés határozatképes
volt, azon a delegált küldöttek többsége
jelen volt. A küldöttgyûlés az alábbi
tisztségviselõket választotta meg:
Az intézõbizottság elnöke: Hetyei Sándor, tagjai: Varga Gábor, Cece polgármestere, Somogyvári András mezõgazdasági vállalkozó.
Az ellenõrzõbizottság elnöke: Barabás
János mezõgazdasági vállalkozó, tagjai:
Alpek János, Alap alpolgármestere, Fazekas Gábor, Cece alpolgármestere,
Mocsár Eleonóra, Sáregres polgármestere, Tomics László, a Mezõfalvai Zrt.
igazgatóhelyettese.
Felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy a vízi
társulati hozzájárulásokat mielõbb szíveskedjenek befizetni, ugyanis ezek a
befizetések teszik lehetõvé, hogy a társulat kezelésében lévõ árkokat rendben
tartsuk!

A töbörzsöki óvodásbál támogatói közül kimaradtak néhányan, akiknek
most külön köszönetet szeretnénk
mondani:

Soha ne
késs!

Barabás János,
az ellenõrzõbizottság elnöke

Értesítés
A LSC Sárbogárd vezetõsége tisztelettel meghívja a szurkolókat, játékosokat
2008. március 1-jén 9.00 órától társadalmi munka végzésére és este 18.00 órakor tartandó közgyûlésére, melynek két
napirendi pontja lesz.
1. LSC Sárbogárd és Sárszentmiklós SE
egyesülésével kapcsolatos állásfoglalás,
döntéshozatal.
2. Évadnyitó, elvárás a csapatokkal
szemben.
Vezetõség

Mini ABC, Rehákék lottózója, Sellõ
Gumijavító, Autómosó.
Az szmk tagjai

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy 2008. február 26-ától Sárbogárd
város közigazgatási területén az E-ON
Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. a
kis-, közép- és nagyfeszültségû villamosvezeték-hálózatok vezetékei mentén, a biztonsági övezeten belüli fák,
bokrok, magasabb növényzet — akár
élõ, akár elszáradt, vagy gondozatlan —
gallyazási, szükség esetén kivágási munkálatait végzi.
Ezen gallyazási munkálatok elsõsorban
csak a biztonsági övezet nagyságát és az
üzembiztonságot veszik figyelembe, a
kertészeti, növényvédelmi és esztétikai
érdekeket nem.
A villamosmû biztonsági övezetérõl
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 14. §
(2) bekezdés (j) pontja alapján a biztonsági övezetben csak olyan gyümölcsvagy egyéb fa telepíthetõ, illetve akkor
hagyható meg, ha véglegesen kifejlett
állapotában 1-35 kV névleges feszültség
között 2 méternél, kisfeszültségnél 1,25
m-nél jobban nem közelíti meg az
áramvezetõt.
Juhász János polgármester

Németh Ferencné

Amerikából érkezett szerkesztõségünkbe
az alábbi tanulságos történet.
Egy pap 25 év egyházi szolgálat után nyugdíjba vonult. Ennek tiszteletére egyházközségének tagjai vacsorát rendeztek.
Meglepetésként egy vezetõ helyi politikust
— aki a gyülekezethez tartozott — kértek
föl arra, hogy mondjon beszédet ez alkalomból. Mivel a politikus késett, a pap úgy
döntött, szól pár szót, míg várakoznak:
— A legelsõ benyomásomat az egyházközségrõl egy gyónás során szereztem. Azt
gondoltam, hogy egy szörnyû helyre neveztek
ki. Ugyanis az elsõ ember, aki belépett a
gyóntatószékbe, elmondta nekem, hogy ellopott egy televíziót, ám a rendõrségi kihallgatás során sikerült magát kimagyaráznia.
Majd pénzt lopott a szüleitõl, sikkasztott a
munkahelyén, viszonya volt a fõnöke feleségével, illegális drogokat fogyasztott, a
húgát nemi bajjal fertõzte meg. Teljesen elborzadtam. De ahogy teltek-múltak a napok, rájöttem, hogy nem mindenki ilyen, és
egy igazán kiváló eklézsiába jöttem, tele jó és
szeretõ emberekkel.
Éppen, amikor a pap befejezte beszédét, a
politikus belépett a terembe, nagy bocsánatkérések közepette. Azonnal a pulpitusra állt, és elkezdte ünnepi beszédét:
— Sohasem fogom elfelejteni azt a napot,
amikor a plébánosunk megérkezett ide, az
egyházközségbe — mondta. — Engem ért az
a megtiszteltetés, hogy a legelsõként gyónhattam neki.
A történet tanulsága: soha, soha, soha ne
késs!
Fordította: Hargitai Kiss Virág
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Szenvedélye a postagalamb
Csóri Antal szenvedélyes galambász. Gyermekkora óta ûzi ezt a versenysportot. Tanúsítják ezt a kupák,
oklevelek, amelyek lakásának elõszobáját is díszítik. Egészen a tavalyi
évig õ volt a sárbogárdi postagalambász egyesület elnöke. De máig aktívan versenyez, és nem vonult viszsza az egyesületi munkából sem.
Múlt héten látogattam el hozzá egy
beszélgetésre.
— Mikor „fertõzõdtél meg” a galambászattal?
— Amikor gyermekkoromban bérmáltak.
A bérma-keresztapámtól kaptam az elsõ
pár postagalambot.
— Ez már jó pár esztendõvel ezelõtt történhetett.
— 1940-ben születtem, 1952-ben bérmáltak. Azóta nem tudok postagalamb nélkül
élni.
— Akkoriban nem volt egyszerû dolog postagalambot tartani.
— Az akkori rendszerben a megbízható
személyek járási rendõrkapitányi engedéllyel tarthattak postagalambot, és mivel
az én apám kulák volt, így nem kapott engedélyt a család. Volt, hogy géppisztollyal
lövöldözte le az ól tetejérõl a galambjaimat
a hatóság. Elvittek, jól kifenekeltek a rendõrök, apámat két napig nem láttuk, mert
postagalambot találtak a Csóri-portán.
— Régen hadászati célokra is használták a
galambot.
— A bérma-keresztapám édestestvére
postagalambász ezredparancsnok volt, és
én is magyar címeres honvédségi alumíniumgyûrûvel felruházott postagalambokat
kaptam. A postagalamb már a római korban is óriási jelentõségû volt a híradásban.
A mai Buda — akkor Aquincum — eseményeit 12 órán belül már tudták Rómában.
A hírállomások 30 km-es távolságban voltak egymástól. Ezek szoros galambkapcsolatban voltak egymással. Öszvér hátán, fonott kosárban hordták ezeket a hírvivõ galambokat egyik állomásról a másikra.
— Sárbogárdon te szervezted meg a postagalambászok egyesületét.
— 1960-ban kerültem Sárbogárdra. Az
élet úgy hozta, hogy a kis rétszilasi szövetkezethez helyeztek ki agronómusnak. Lóháton jártam a határt 7 éven át, és a nyereg
mögött — épp úgy, mint a régi római katonáknak — nekem is volt fonott kosaram, és
hordtam magammal a galambjaimat. Egy
ilyen alkalommal Somogyvári Bandi bácsival összejõve tudtam meg, hogy õ is galambtartó. Többeknek is hírt adtam magamról, mint pl. Kocsis Dodi, Németh Józsi, Kroll Miki, Kis Feri bácsi, Nagylókról
vasutasok. Amikor meglett a 10 fõ, meg-

alakítottuk hivatalosan, állami engedéllyel
a sárbogárdi D13 Sportgalambász Egyesületet.
— Ha jól tudom, a Kozma iskolánál volt a
székhelyetek akkoriban.
— Elõször a Kossuth téesz adott helyet nekünk, késõbb a Kozma iskolában voltunk.
Akkor még nekünk kellett felhordani Székesfehérvárra a galambokat. Az egyesület
területi jelleggel mûködött. Tolnanémedirõl 4 fõ, Kálozról 4 fõ, Nagylókról 3 fõ volt
tagunk. Vasúton küldtük pl. Záhonyra a
galambokat, és az ottani állomásfõnökségnek címzett levelünkben megbíztuk az állomásfõnököt, hogy ha az idõjárás olyan,
akkor a vonat érkezése után engedje el a
galambot. A visszfuvarlevelünk alapján az
üres konténereket vissza is hozta a vasút,
és ez így zajlott több évtizeden keresztül. A
versenyeredményeink órák hiányában
nem voltak akkor még hitelesek. De az
öröm is elég volt nekünk, hogy egyáltalán
versenyezhettünk. Zsebpénzbõl összeraktunk annyit, hogy vettünk egy kerámia gyümölcsöstálat a záhonyi versenyre. Kis Feri
bácsi a Mûanyag Ktsz.-nél, a nagy gesztenyefa tövénél várta, hogy a versenyzõk
odavigyék a hazaérkezõ galambot, és õ ellenõrizte a gyûrûszámot. Akkor még Hadnagypusztán laktam, egyetlen közlekedõ
eszközöm egy fekete hátasló volt. Máig
nem felejtem el, amikor megjött a galamb,
vágtáztam végig a lóval, és vittem a galambot. No, akkor nyertem meg azt a gyümölcsöstálat. Arra a díjat nyerõ galambnak a
gyûrûszáma is rá van írva.
— Azóta sok nagy versenyen részt vettél már.
— Sok országos díjat nyert galambom volt.
Olimpikon galamb is van Sárbogárdról.
Nem él már, mert a galambnak az életkora
is véges. Magdeburg 800 km-re van Sárbogárdtól. Innen repült országos elsõ helyet a
galambom. Egy európai kiállításon az
egyik galambom 7. lett, országos kiállításon háromszor volt 5.
— Néhány emlékezetes hosszú utat esetleg
próbáljunk fölidézni.
— A galamb számára óriási veszélyt jelentenek a ragadozó madarak, mint például a
héja. Volt egy héjakirály nevû galambom.
Nem véletlenül kapta ezt a nevet. Négy-

szer menekült meg a héja karmai közül.
Volt úgy, hogy egy szál farok nélkül, a hátán két hatalmas karomnyommal jött haza.
Hogy a farktollak mennyire kellenek?
Képzeljék el, mi lenne, ha a repülõgép elhagyná a farok részét. Azok a galamb kormánytollai. És megjött. Kinõtt a tolla négy
hét alatt. A következõ versenyrõl úgy jött
haza, hogy a felkarjából lógott ki az izom,
annyira megtépte a sólyom, vagy a héja. A
negyedik úton olyan mély sebet kapott,
hogy az oldalbordáin keresztül lehetett
látni a tüdõ mozgását. Ez az állatka mind a
négy alkalommal díjat nyert.
— Mi a titka a sikeres versenyzésnek?
— A versenyeknél pl. alkalmazzuk az özvegységi módszert, ami növeli az eredményességet. Ennek az a lényege, hogy verseny elõtt egy héttel sötétben ellopom a galamb feleségét. Verseny elõtt megmutatom neki a feleséget, és akkor nagyon
igyekszik haza a fészkére. Ezt az özvegységi módszert a belgák találták ki. Sok esetben a szülõi ösztönt is kihasználják. Van
egy trükk például: kifújják a tojást, tesznek
bele darazsat, visszaragasztják, és a galamb alá teszik. A galamb úgy érzi a tollán
keresztül, hogy kelõben van a fióka, mert a
darázs bent mocorog a tojásban.
— Miket ki nem találnak ezek a galambászok!
— És akkor siet haza. Nem szabad becsapni, tényleg alá kell tenni egy másik galamb
alól egy kis fiókát, hogy a következõ hétvégén megint sikeres legyen. Ma már a verseny ellenõrzése is számítógéppel történik.
A gyûrûben ugyanis egy chip van. Ez igazolja, hogy tényleg az a számú galamb
van-e ott, amit be akarnak tenni a versenykosárba. Amikor a galamb megérkezik, a
dúcba csak az érkezést regisztráló óra érzékelõje fölött tud bemenni, ami rögtön kiírja, hogy melyik galambom érkezett.
Csóri Antal végigkalauzolt bennünket a
dúcokon, és bemutatta a szebbnél szebb
galambjait. Büszkén említette, hogy tanítómestere, Biró József, a magyar galambászat nagy öregje volt. Tisztelettel emlékezett rá és arra a nagyszerû munkára, ami õt
világhírûvé tette a postagalambászatban.
Végül így zárta beszélgetésünket:
— Már 70 felé ballagok, de érzek magamban még annyi energiát, hogy ha egy fiatalember postagalambász szeretne lenni, én
is, de az egyesületünk bármely tagja segíti
õt ebben. Mi minden új tagnak ingyen állományt adunk. Személyesen én is minden
segítséget megadok, hogy elkezdje valaki
ezt a szép sportot, és tagja legyen egy nagy
családnak, a postagalambászok családjának.
Hargitai Lajos
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Postagalambászok
A sárbogárdi D13 Sportgalambász Egyesület szombaton rendezte közös vacsorával és báli mulatsággal egybekötött évadzáró közgyûlését a Két Kovács fogadóban. A rendezvényen Palotás József elnök beszámolt az egyesület 2007. évi tevékenységérõl, a versenyeken elért eredményekrõl. A versenyeken legsikeresebben szereplõ sportgalambászoknak
Palotás József és Selmeczi Gábor adta át az okleveleket és kupákat. A legtöbb kupát
Csóri Antal, Palotás József és Selmeczi Kovács István vitte el.

Az összesített csapatbajnokság kupáit Juhász János polgármester adta át.
1. Csóri Antal
2. Palotás József
3. Selmeczi K. István
A kupák átadása után az egyesület Juhász
János polgármesternek egy galambszobrot adott át.
Az egyesület tagjai minden jelenlévõ nõt
egy szál virággal köszöntöttek.
A vacsora után hajnalig mulatott az egyesület tagsága, a családtagok és a meghívott
vendégek. Közben éjfélkor tombolasorsoláson értékes tárgyak leltek gazdára.
Az egyesület tevékenységét támogatták: Horváth Mihály — Caloria Diszkont, Kadlecsik
Miklós — Gazdabolt, Vámosi Jánosné —
Takarmánybolt, Molnár István — terménykereskedõ, Kiskun Kutató Intézet, Szénássy
Az év során az alábbi eredményeket
érték el:
A D13 egyesületi ifjúsági csapatbajnokságon
1. Kiss Tamás
2. Csóri Antal
3. Csóri Antal
Rövid távú csapatbajnokság
1. Csóri Antal
2. Palotás József
3. Selmeczi Kovács István
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság,
hímek
1. Csóri Antal
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság,
tojók
1. Selmeczi Kovács István
D13 egyesületi hosszú távú csapatbajnokság
1. Palotás József
2. Csóri Antal
D13 egyesületi általános távú csapatbajnokság
1. Palotás József
2. Csóri Antal
3. Palotás József
Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Palotás József
2. Palotás József
Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Freschli László

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Palotás József
2. Bereczki Jenõ
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Selmeczi K. István
2. Freschli László
D13 egyesületi középtávú csapatbajnokság
1. Palotás József
2. Csóri Antal
3. Palotás József

Ferenc — Irka papírbolt, Killer Gábor, Suzuki Barta, Szalai Jánosné, Derecskei
Józsefné, Örkényi Zoltánné, Macsim Andrásné, Klár András, Fõtéri Cukrászda, Kiss
Zoltánné — virágbolt (Sárszentmiklós),
Oláh Mártonné, Kovács Istvánné — Intim,
Molnárné Gyõri Szilvia — zöldségbolt, polgármesteri hivatal, Bereczki Elizabeth, Kukucska Sándor — Autóalkatrész, Center
Sport.
Az egyesület támogatóinak ezúton is köszönik az egész év során nyújtott segítséget.
Hargitai Lajos
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.: 06
(25) 460-163, 463-490.

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

2008. február 28. Bogárd és Vidéke

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

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

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

II. Dr. Csanádi József

Ha a lakásban áramkimaradás van:

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

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

Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres településeken
a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 óráig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefonokon.

Ha nem ég a gáz...!

Ha nem viszik el a szemetet idõben,

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

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

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

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

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Rácz Zoltán
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163, H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás:
11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9, P:
8-12.

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

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

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

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

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

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es telefonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:
(Havonta közöljük)

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

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

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

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

síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy
egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991,
06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Közútkezelõ KHT.
Sárbogárd 06(25)520-150.
Megyei utak esetén a 06(22)512-530,
országos útinform: 06(1)336-2400 hívható
éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés
menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán:
06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:
06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:
Pemmer István, 06(20)9205-776.
Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

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

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénteken 9-13-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig; március 10-14-ig a rendelés szünetel. Helyettes: dr. Mányoki Lídia.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában
új beteget nem fogadnak!
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés:
hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek 8-14-ig,
szerda 12-18-ig; március 21-én és március 25-26án a rendelés szünetel.
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:

JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET

ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

2008. március hó

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

A belföldi szállítást is végzik.

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

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

A 2008. évi, területhez kapcsolódó
jogcímek elektronikus kitöltésének és
benyújtásának lehetõségérõl
A Mezõgazdasági Kormányzat ez évben a területhez kapcsolódó jogcímek tekintetében minden ügyfél számára megteremti a támogatási
kérelemnek a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) számítógépen történõ
elektronikus kitöltésének és benyújtásának
lehetõségét.
Az elektronikus kérelembenyújtás alapfeltétele,
hogy az ügyfél, vagy annak képviselõje ügyfélkapus regisztrációval rendelkezzen. Az ügyfélkapu közvetlen, elektronikus úton történõ ügyintézést tesz lehetõvé.
Az ügyfélkapus regisztráció az ország bármelyik polgármesteri hivatalának okmányirodájában megtehetõ. (A regisztrációhoz személyi igazolvány és lakcímkártya, valamint egy e-mail
cím szükséges.) Ha a gazdálkodó nem kívánja
regisztráltatni magát, illetve nem rendelkezik
számítógéppel, az elektronikus kérelembenyújtást a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
falugazdásza, vagy az agrárkamara tanácsadója által is meg tudja tenni.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ügyfélkapun keresztül történõ bejelentkezés után elõhívhatók a megelõzõ évi kérelem adatai, amik a
kitöltõprogram segítségével aktualizálhatók, azaz a tárgyévre (ez esetben 2008-ra) vonatkozóan
módosíthatja a parcellái adatait, a parcellarajzokat stb. Ezt követõen a kitöltött kérelmet elektronikus úton be is nyújthatja az MVH felé. A kitöltéssel egy idõben a program ellenõrzi a kérelembe bevitt adatok formai megfelelõségét és hiánytalanságát.
Az elektronikus kitöltés és benyújtás az adattartalomra vonatkozóan pontosabb, formailag hibátlan kérelmek benyújtását biztosítja, amely
alapja lehet a korábbi támogatás kifizetésének

és a formai hibák miatti levonások, illetve szankciók elkerülésének.
A falugazdászok minden ügyfelet személyesen,
vagy telefonon megkeresnek az elektronikus kitöltéssel kapcsolatban.
Az elektronikus kérelmek benyújtásánál, ha az
ügyfélnek információra, segítségre van szüksége, igénybe vehetõk a falugazdászok és agrárkamarai tanácsadók, valamint a MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatóságának szakemberei. A falugazdász hálózat és az MgSzH Hivatalainak elérhetõsége az FVM honlapján (megközelíthetõ a
fõoldal Infotéka menüpontján, vagy a fõoldal
MgSzH >Elérhetõségek rovatokon keresztül)
megtalálható, mely alapján kapcsolat létesíthetõ telefonon, elektronikus úton és személyes
megkeresés formájában is.
Bögyös Zsolt igazgatóhelyettes,
MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatóság
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!

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

I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres
március 1-2.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E.
út 226., 06-20-5301-582;
március 8-9.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-8161-370;
március 15-16.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., 06-20-4719-054;
március 22-23-24.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út 30., 06-20-3557-213;
március 29-30.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06-30-8161-376.

II. körzet Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza
március 1-2.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
március 8-9.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06-30-9939-404;
március 15-16.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
március 22-23-24.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;
március 29-30.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977.

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

FIGYELEM!
MUNKAHELY!
A BAKONY VOLÁN Zrt. felvételt hirdet

teljes munkaidõs
AUTÓBUSZVEZETÕ
munkakörbe napi rendszeres
munkavégzés mellett.
Munkabérrel kapcsolatos információ
személyes egyeztetés során.
Feltételek:
* érvényes „D” kategóriájú gépjármûvezetõi
engedély,
* belföldi autóbuszvezetõi szakvizsga,
* érvényes PAV-II. alkalmasság,
* büntetlen elõélet.

Érdeklõdni személyesen
a várpalotai autóbusz-állomáson
munkanapokon 7.00-15.00 óráig
a személyforgalmi vezetõnél,
vagy a 06 (88) 471 154-es telefonon.
BAKONY VOLÁN Zrt.
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XVIII. forduló
Big Daddy Laca bisztró–Reál Margit
0:9 (0:4)
Vezette: Tóth I. Laca: Radó, Kiss, Schmidt, Huszár L., Sereg. Reál: Verbóczki, Kiss J., Márton,
Hollósi, Rozgonyi. Csere: Fekete, Fövenyi,
Hufnágel, Strausz, Kis Cs. Nem volt egy súlycsoportban a két csapat. Ha komolyan vette volna a
játékot a Reál, ha nem mindenki gólt akar rúgni,
gyõzelmük nagyobb arányú is lehetett volna.
Alig jelentett veszélyt Verbóczki kapujára a Big
Daddy, lövés is egy-kettõ ment kapura.
Góllövõk: Márton 2, Kiss J. 2, Fövenyi 3, Strausz,
Hufnágel.
BB–Truck SE–Cece Öregfiúk 4:3 (2:3)
Vezette: Szakács I. BB–Truck: Meilinger, Dobrovoczki, Gilicze, Zobák, Zádori. Csere: Balázs,
Kovács, Simon, Pálinkás, Varga. Cece: Fülöp,
Danicsek, Klazer, Kiss J., dr. Erdélyi. Csere: Farkas, Démuth, Kokics. 3. perc: Zádori átvette a
labdát, bal lábára cselezett, lõtt fordulásból, gól.
7. perc: Pálinkás növelte az elõnyt. 10. perc: dr.
Erdélyi egy csel után lõtt gólt. 11. perc: Kiss J.
elhamarkodottan lõtt. 13. perc: Kovács „Stefi”
hagy ki egy helyzetet, kapu fölé lõtt. 14. perc:
Kiss J. szabadrúgásból a labdát Klazer elé gurította, aki a kapus lábai között lõtt gólt. 15. perc:
kicsit megzavarodott a BB–Truck, mert szögletrúgás után Kiss J. lõtt gólt, senkitõl sem zavartatva. 17. perc: Kokics szögletét Klazer fejelte
kapu mellé. 21. perc: Fülöp elkésett a kifutással,
Zádorit buktatta a hatoson belül — büntetõ, melyet Zobák értékesített, egyenlõ az állás. 24.
perc: Kiss J. egymás után kétszer is hibázott,
tiszta helyzetben. 25. perc: Klazer lõtte a labdát
kapu mellé. 32. perc: Démuth lõtt kapu mellé.
34. perc: hibáztak a cecei játékosok, Zádori büntetett. 36. perc: Danicsek a kapufát találta telibe.
Ezután a BB–Truck tartotta az eredményt.
Góllövõk: Zádori 2, Pálinkás, Zobák, illetve dr.
Erdélyi, Klazer, Kiss J.
Sárkeresztúr KIKE–Arsenal 10:3 (4:1)
Vezette: Tóth I. KIKE: Visi, Vörös, Hajdinger J.,
Szauervein, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Kiss,
Madár. Arsenal: Kiss R., Érsek, Veres G., Veres
P., Palásti. Csere: Lukács. 3. perc: Szauervein
lõtte kapu mellé a labdát. 8. perc: Lukács a kapu
elõtt keresztbe rúgta a labdát, érkezõ nem volt.
9. perc: eddig kellett az elsõ gólra várni.
Hajdinger J. egyedül tört kapura, csak nézték,
ahogy a hosszú sarokba lõtt. 10. perc: Vörös kapott jó átadást, biztosan lõtte a kapuba. 16. perc:
Vörös ismétel. 19. perc: Vörös, ahogy illik, úgy
lõtte harmadik gólját. Kezdés után Veres G. szépít, elõbb Lukács lövését Visi kiütötte, de az érkezõ Veres G.-vel szemben már tehetetlen volt.
22., 24., 26. perc: Sütõ is mesterhármast produkált. 29. perc: Lukácsra nem figyeltek, szép gólt
rúgott. 31. perc: Veres P. kapufára perdítette a
labdát. 33. perc: Hajdinger Z. góljával tovább
nõtt az elõny. 34. perc: Érsek 12 m-rõl csõrrel
rúgta meg a labdát, mely a kapuban kötött ki. 38.
perc: a visszapattanó labdát Palásti a kapu mellé
rúgta. 39. perc: két gólt is kapott egy perc alatt
az Arsenal. Elõbb Szauervein, majd Madár is fel-

iratkozott a góllövõk közé. Sárga lap: Szauervein. Góllövõk: Hajdinger J., Vörös 3, Sütõ 3,
Hajdinger Z., Szauervein, Madár, illetve Veres
G., Lukács, Érsek.
OMV–Légió 2000-Fair Bútor 4:3 (1:2)
Vezette: Szakács I. OMV: Plézer, Fábián, Lengyel, Killer, Szili. Csere: Nagy. Légió: Megyesi,
Csuti I., Csuti II., Mondovics, Magyar. Csere:
Szilágyi Cs., Szilágyi F. 2. perc: Lengyel lövését
Megyesi lábbal hárítja. 3. perc: Magyar kihasználja a védõk hibáját, megszerezte csapatának a
vezetést. 5. perc: Lengyel átadását nem érték el,
pedig ketten is várták a labdát. 6. perc: Magyar
fordulásból, kapásból lõtt, a labda a kapufa belsõ
élérõl vágódott ki az alapvonalon kívülre. 8. perc:
Szili átadása után Fábián a kapufát találta el a
labdával. 9. perc: Magyar növelte az elõnyt. 10.
perc: Mondovics lövését Plézer szögletre ütötte.
11. perc: Lengyel lövését lábbal hárítja Megyesi,
majd Killer lõtt kapu mellé. 13. perc: Killer szögletbõl bedobott labdáját Fábián kapásból lõtte a
kapuba. 14. perc: Lengyel három Légió-játékost
szédített meg, lövését Megyesi védte. 18. perc:
Killer jól tartotta meg a labdát, átadásáról azonban ketten is lekéstek. 21. perc: Killer lövését védi Megyesi, a másik oldalon Csuti I. lövését
Plézer. 24. perc: Mondovics az emberelõnyt kihasználva lõtt gólt, megvárta, míg mindenki elmozdul. 26. perc: Fábián lövését védte Megyesi.
28. perc: Mondovics a nagyobb helyzetet kihagyta, Plézerbe lõtte a labdát, mely a mezõnybe vágódott. Magyar lövése után a labda a kapufáról vágódott ki. 31. perc: Killer lövését védte
Megyesi. 33. perc: Fábián csökkentette a hátrányt. 36. perc: Killer átadása után a labda tiszta
helyzetben találta Fábiánt, aki mesterhármast
ért el. Még ugyanebben a percben, a fegyelmezetlen Légió-játékosok között, szöglet után Szilirõl pattant be a labda a kapuba, beállítva a végeredményt. Piros lap: Szili 2 perc. Góllövõk:
Fábián 3, Szili, illetve Magyar 2, Mondovics.

zéseken kevés lesz. Sárga lap: Berta. Góllövõk:
Lakatos, illetve Pálinkás 2, Oszvald 2, Horváth D.
Haladás–Vidám Fiúk 2:0 (0:0)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Szántó Zs.,
Balogh, Szántó K., Varga. Csere: Kis Szabó, Lakatos, Szalai. Vidám Fiúk: Kiss, Németh, Huszti
L, Huszti N., Horváth. Csere: Huszti J. Góllövõk:
Szántó Zs., Varga.
DKS–Taki Team 1:4 (0:2)
Vezette: Tóth I. DKS: Suplicz, Kelemen, Strausz,
Somogyvári. Taki Team: Lajtos, Lakatos, Bodó,
Rohonczi R. Góllövõk: Kelemen, illetve Rohonczi
R., Bodó 2, Lakatos.
Krencz Nagyker–Magnum 1:6 (0:4)
Vezette: Tóth I. Krencz: Pálinkás, Ragyamóczki,
Király, Csendes, Gyenis. Csere: Somogyi.
Magnum: Györök, Mihalkó, Vinkelmann, Kiss,
Csendes. Csere: Bor, Csányi, Máté, Vörös. 2.
perc: Király lõtt kapu mellé. 3. perc: Pálinkás védi Csendes lövését. 6. perc: Györök kidobását
Kiss a hosszú sarokba lõtte. 8. perc: Vinkelmann
szögletdobását Kiss ismét a léc alá vágta. 12.
perc: Csendes lõtt gólt a leülõ Pálinkás fölött. 15.
perc: Bor állította be az elsõ félidõ eredményét.
19. perc: Györök védi Csendes lövését. 22. perc:
Pálinkás védte Bor lövését. 25. perc, Bor lövése
után a labda a kapufáról pattant ki. 27. perc: Kiss
lõtt gólt szöglet után. 30. perc: Somogyi lõtt labdája telibe kapta Györököt. 32. perc: Király lõtt
kapufát, a kipattanó labdát Csendes lõtte kapura, Györökrõl a mezõnybe pattant. 33. perc: Kiss
újabb találata már megalázó volt. 34. perc:
Csendes lövését Györök reflexszerûen lábbal
hárítja. 37. perc: Csányi lövése után kapufán
csattant a labda. 38. perc: meleg helyzet Györök
kapujánál, végül sikerül kiütni a labdát. 39. perc:
Csendes megszerezte a becsületgólt. Teljes alárendelt szerepet játszott a Krencz-csapat.
Góllövõk: Csendes, illetve Kiss Cs. 4, Csendes
Z., Bor.

Flamengó–Extrém 1:5 (0:2)

Bad Boys–Toledo 2005 2:2 (1:1)

Vezette: Tóth I. Flamengó: Banda, Verbóczki,
Berta, Parrag, Lakatos. Csere: Derecskei, Gál,
Németh, Tóth. Extrém: Vörös, Oszvald, Dévényi, Horváth D., Horváth T. Csere: Pálinkás. 5.
perc: Parrag kapufára rúgta a labdát, a kipattanót Lakatos szintén a kapufára rúgta. 6. perc: Pálinkás jobbról nagy lövést eresztett meg, mely
után a labda a kapuban kötött ki. 8. perc: Horváth D. elkapkodta a kínálkozó helyzetet, átadás
helyett lõtt, hiába. 14. perc: szabadrúgás után
Oszvald lõtt gólt. 19. perc: Berta azt hitte, hogy
kosárlabda-mérkõzésen van, mert a kosárpalánkot vette célba a kapu helyett. 24. perc:
Verbóczki buktatta Pálinkást a hatoson belül, a
megítélt büntetõt Oszvald biztosan értékesítette. 27. perc: most Berta kezezett a büntetõterületen belül, Oszvald állt a labda mögé, lövése a
kapu mellett landolt. 29. perc: Horváth D. szerzett labdát, Berta kíséretében gólt lõtt. 38. perc:
Pálinkás növelte az elõnyt találatával. 40. perc:
Lakatos szépít. Nyögvenyelõsre sikeredett az
Extrém gyõzelme, ez a játék a hátralevõ mérkõ-

Vezette: Szakács I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli,
ifj. Soós, Kuti, Horváth F. Csere: Hajba, Horváth
I. Toledo: Horváth I., Orbán, Dombi, Barabás,
Csuti T. Csere: ifj. Bodoki, Csuti J., Horváth Zs.
Nem bírt egymással a két csapat. Sok kívánnivalót hagyott maga után a két együttes. Hiba hiba hátán, két-két gól mindegyik oldalon. Sárga
lap: Csuti T. Piros lap: Orbán 2 perc. Góllövõk: ijf.
Soós, Kuti, illetve Csuti T., Barabás.
Twister–Memphis Plusz 2:5 (0:2)
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Tóth A., Balogh, Budai, Szabó L., Csere: Bognár T., Katona,
Szabó M., Tóth V. Memphis: Boros, Takács,
Roszkopf, Emperger, Deák. Csere: Fodor,
Herczeg, Molnár, Simon. Küzdelmes mérkõzésen gyõzött a rutinosabb csapat. A második félidõ 28. percében szorossá vált az eredmény, a
következõ percben azonban kettõre nõtt az
elõny. Az utolsó percben lett biztos gyõzelem.
Sárga lap: Bognár I. Góllövõk: Tóth V., Budai, illetve Deák, Takács, Emperger 2, Fodor.
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Pusztaegresi Fiúk–Sárbogarak 0:4 (0:1)
Vezette: Szakács I. P. egres: Ellenbruck, Fodor,
Batári, Bihar, Kolonics. Csere: Egyed, Magyar,
Õri. Sárbogarak: Futó, Czipp, Gazdag, Dizseri
B., Németh. Csere: Dizseri P., Kónya, Steinbach.
Jöttek, láttak, gyõztek a motiváltabb Sárbogarak. Igaz, e mérkõzésnek õk voltak az esélyesei.
Többet futottak, pontosabban adogattak, jobban
érezték a kaput. Nagyon megtört a P.egresi Fiúk
játéka. Piros lap: Fodor 2 perc. Góllövõk: Czipp,
Gazdag, Kónya, Steinbach.
Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém
2. Magnum
3. Memphis Plusz
4. Krencz Nagyker
5. OMV
6. Légió 2000-Fair Bútor
7. Sárkeresztúr KIKE
8. Taki Team
9. Twister
10. DKS
11. Flamengó
12. Arsenal

15
14
13
11
11
10
10
6
3
3
3
1

1
1
2
2
3
1
1
1
2
1
1
-

2 110:32
3 77:47
3 98:40
5 84:50
4 81:44
7 67:56
7 70:46
11 37:70
13 46:77
14 41:100
14 35:98
17 29:111

46
43
41
35
33
31
31
16
11
10
10
0

15

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

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

36 gól
32 gól
30 gól

2 4 74:34
4 3 48:34
3 4 60:40
5 4 73:51
2 6 48:51
4 6 60:56
4 6 61:47
4 7 42:45
2 9 51:65
2 10 45:70
2 15 34:103

Góllövõállás:
I. Horváth János
Vidám Fiúk
II. Kuti Kálmán
Bad Boys
III-V. ifj. Bodoki György Toledo
dr. Erdélyi Tamás
Cece
Kónya Vilmos
Sárbogarak

Aprópénzzel
a gyerekekért

32
31
30
29
26
25
25
19
17
17
2

34 gól
24 gól
21 gól
21 gól
21 gól

Gróf Ferenc

A Move Béta Segítõ Szolgálat számára a
sárbogárdi nyugdíjasok összegyûjtöttek
két üveg egy- és kétforintost. A gyûjtés pótszilveszterkor indult. Ezt adta át szerdán
délután a Move Béta irodájában Szabóné
Czuczai Zsuzsa és Arany Gáborné. Ott a

I. Suzuki Barta férfi amatõr
kézilabda-bajnokság
A IV. forduló eredményei:
Lelkes Ifjak–Huricans 21:20 (7:10)

Vezették: Sárköziné, Rehák. Lelkes Ifjak: Pluhár, Vorsléger, Diószegi, Vámosi D., Bölcskei,
Vámosi G. Csere: Fekete, Nagy, Horváth, Szilveszter, Dombi, Farkas, Kaufmann, Fûrész T.
Huricans: Pusztai, Csuti, Botka, Palotás, Máté,
Bóvári. Csere: Szilágyi B., Schmidt, Szilágyi A.,
Gilicze, Mészáros, Papp. Érdekes, jó iramú mérkõzést vívott a két csapat. Az elsõ húsz percben
a Lelkes Ifjak nem játszottak úgy, mint az elmúlt
héten. A Huricans — Botka és Bóvári gólerõsségének köszönhetõen — az elsõ félidõben kilenc
gólt hintett Pluhár kapujába. A szünet használt
az Ifjaknak, bár a második félidõ ötödik percében
még a Huricans vezetett négy góllal, de ettõl
kezdve elveszítették a játék vonalát, mert a tizedik percben már egyenlõ volt az állás. A tizenhatodik percben újból két gól az elõny a Huricans
javára, de nem azért lelkesek az ifjak, na, meg a
szerencse is közrejátszott, mert 20-20-as állásnál Botka kezébõl büntetõdobásnál kicsúszott a
labda, Pluhár gyors indítását Vámosi értékesítette az utolsó percben. Huricans-gyõzelem helyett a Lelkes Ifjak nyertek. Kiállítás: 2 perc, illetve 4 perc. Hétméteres: 2/1, illetve 2/0.
Góldobók: Vámosi D. 3, Vorsléger 7, Vámosi G.
3/1, Nagy 1, Bölcskei 4, Diószegi 1, Horváth 1, illetve Palotás 1, Botka 8, Máté 2, Bóvári 9. Az
eredmény alakulása: 6. perc — 3:4, 12. perc —

5:6, 17. perc — 6:8, 20. perc — 7:10, 25. perc
— 10:13, 29. perc — 14:15, 30. perc — 15:15,
35. perc — 18:19, 36. perc — 18:20, 38. perc
— 20:20, 39. perc — 21:20.
Toledo–Atlanta 17:27 (5:15)
Vezették: Háriné, Rehák. Toledo: Barabás B.,
Szakács, Meilinger, Fésû, Németh, Steinbach.
Csere: Horváth. Atlanta: Biber L., Molnár,
Bodoki Gy., Vámosi, Takács, Halasi. Csere: Lakatos, Bodoki A., Horváth. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.
Kiállítás: 0, illetve 0. Hétméteres: 2/1, illetve 4/2.
Góldobók: Horváth 2, Németh 6, Fésû 1,
Meilinger 2, Szakács 2, Steinbach 3/1, illetve
Vámosi 2, Takács 9/2, Bodoki A. 3, Bodoki Gy. 2,
Molnár 9.
Gréta Bútor–Légió 2000 21:15 (8:9)
Vezették: Sárköziné, Háriné. Gréta Bútor: Orbán, Ihász, Hegedûs, Pluhár, Bodoki Gy., Szabó
I. Csere: Borostyán, Fésû, Sebestyén, Szabó II.,
Bodoki P., Barabás. Légió 2000: Németh T., Németh I. L., Kristóf, Suplicz, Németh II. L., Hegedûs. Csere: Liszi, Csányi. A mérkõzést felvételrõl
a Bogárdi TV adásában február 28-án, 15.00-kor
tekinthetik meg. Kiállítás: 0, illetve 6 perc.
Hétméteres: 2/2, illetve 1/0. Góldobók: ijf.
Bodoki Gy. 5/2, Fésû 1, Ihász 3, Szabó II. 1, Hegedûs 4, Bodoki P. 1, Szabó I. 5, illetve Németh
II. L. 2, Kristóf 6, Liszi 1, Suplicz 3, Hegedûs 2,
Csányi 1.
Tabella
1. Atlanta
2. Gréta Bútor
3. Lelkes Ifjak
4. Légió 2000
5. Huricans
6. Toledo

4
4
4
4
4
4

4
4
2
1
1
-

-

2
3
3
4

106:52
95:48
65:92
65:66
57:84
43:89

8
8
4
2
2
0

Góldobóállás: I. Takács Lajos, Atlanta, 44 gól
Gróf Ferenc

helyszínen azt szétválogatták és csomagolták is. A 2.814 Ft-os adományt mozgássérültek foglalkozásához anyag vásárlására
költik.
/H/

Természetjárók hírei
A városi bizottság
március 2-án, vasárnap,
látogatást szervez Budapestre,
az „Utazás 2008” kiállítás
megtekintésére.
Indulás: 6.51-kor, ha a vasutasok is úgy
gondolják, hogy felfüggesztik a sztrájkot. A kiállításra utazók 50 %-os kedvezményt vehetnek a vonaton igénybe.
Mindenkit szeretettel várunk!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Suzuki Barta nõi amatõr
kézilabda-bajnokság csapatait,
hogy a bajnokság
március 7-én, 18.00 órakor
folytatódik.
Szervezõk
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JAKUS IMRE (1907-1993)
A 100 éve született Jakus Imre emlékére,
aki a Sárszentmiklósi—Sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet lelkésze volt több éven
keresztül.
1. rész
Jakus Imre haláláról kötelezõnek érzem a
nekrológírást, mert a szomszédunkban, a
siófoki Eötvös József u. 21-ben élt, és én,
hajlott korú méhészkedõ, olyan nyugalmazott lelkipásztornak ismertem meg, akirõl
egyházában tudták: építõ lelkész volt.
De a nyugalom éveiben, a szomszédságból
saját szememmel is meggyõzõdhettem arról, hogy alkotó, mindig valami munkát keresõ, másokért élõ ember volt. Nyugalomba vonulása ellenére, azon túl, hogy besegített a helyi evangélikus egyház munkájába, s 1 évig szolgált is ott, a kisebb közösségekben nagyon is aktívan tevékenykedett.
Emellett Darány, Bábony, Zamárdi akácosaiban mintaszerû méhészetet teremtett
azért, hogy például szolgáljon a siófoki,
Siófokkörnyéki embereknek, bizonyítva,
hogy érdemes és szükséges is méhészkedni. A méhészkedés azon túl, hogy anyagi
elõnyökkel is jár, bizonyos szellemi elfoglaltságot is jelent, amely egészséges életszemléletre nevel, pihentet, nyugalmunkat
is szolgálja.
Csak a halála döbbentett rá, hogy Jakus
Imre elvesztésével egy, a tabi és siófoki
közéletben is tevékeny, igaz embertõl kellett megválnunk.

FIGYELEM!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Sárbogárd, Árpád u. 114. szám alatti, volt
szovjet objektum Kislóki úti bejáratánál
az elkészült ásványvíz-palackozó üzem
elektromos energiaellátását biztosító
20/04 kV-os transzformátor és a hozzá
tartozó szabad vezetékhálózat feszültség alá helyezése megtörtént.
A hálózatot feszültség alatt lévõnek kell
tekinteni!

A vezeték érintése
életveszélyes és tilos!
Bereczk Imre

De ki is volt Jakus Imre? Tartózkodó szerénysége következtében az életérõl vajmi
keveset tudunk. A szomszédságunkban
élt, mindnyájunkat megtisztelt azzal, hogy
élete alkonyán benne a jó embert, a tiszteletre méltó embert lássuk. Szerény életéhez méltóan nagyon keveset lehetett megtudni életérõl, élete folyásáról, alakulásáról, mert nem tartotta fontosnak saját
életének ismertetését mások számára.
Az életpályája is érdekes és szoros következménye az elmúlt 70-80 esztendõ magyar történelmének. Jakus Imre 1908.
március 11-én született Rozsnyórudnán,
tehát a Felvidéken, még az Osztrák-Magyar Monarchia idejében, abban a bizonyos boldog békevilágban, ami felé a mi
nagyszüleink is olyan nosztalgikusan tekintgettek a két világháború között, sõt azt
követõen szüleink még tán napjainkban is.
Rozsnyón és környékén számos gazdag,
õsi evangélikus gyülekezet van, és Jakus
Imre mellett sokan mások is, akik ezekben
az evangélikus közösségekben nevelõdtek
föl, választották életpályájuknak, hivatásuknak, hogy lelkészek legyenek.
Elemi iskoláit szülõfalujában, Rozsnyórudnán végezte, gimnáziumba pedig Tatán
a piaristákhoz járt. A piaristáknál nagyon
jól érezhette magát, hiszen ez a tanítórend,
jó tanárai, eredményeket biztosító tanítási
módszerei miatt közismert volt és kiemelkedett a többi rendi iskola közül. A tatai
piarista gimnáziumban többek között ta-

nára volt Öveges József is, aki aztán nemcsak a tatai piarista gimnázium tanára, hanem egy egész nép tanítójává is vált.
A tatai piarista gimnáziumban érettségizett és innen Tatáról vezetett az útja Sopronba, a Pozsonyból idemenekült Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karára, ahol 1931. június 16-án
lelkészi oklevelet szerzett. A teológiát kiváló eredménnyel végezte, és bár jól érezte
magát a teológiai karon, mindenáron a
közvetlen szolgálat terén akart tevékenykedni, és a már ekkor felismert hivatásának akart élni, szolgálni egyházát, s egyháza tanításával felvértezve a népet.
Matyikó Sebestyén József

(Folytatás a következõ számban.)

Akadálymentes gyógyszer-tájékoztatás
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet egy
olyan szolgáltatást indított internetes, illetve telefonos elérhetõséggel, ahol a látássérült ember tájékoztatást kap a
gyógyszeres dobozokban található betegtájékoztatókról.
A szolgáltatás a következõ módokon
érhetõ el: interneten a
www.gyogyszervonal.hu címen,
valamint telefonon a
06-1/886-94-90-es számon.
A teljesen vakbarát internetes felületen
beírhatjuk az adott készítmény nevét, hatóanyagait, törzsszámát, kiszerelését. A
képernyõ alján található hivatkozásra

U 13-as teremlabdarúgó-torna

kattintva olvashatjuk a készítményekrõl
szóló betegtájékoztatót is.
A telefonos szolgáltatás esetén csak be
kell mondani a gyógyszer nevét, majd
meghallgathatjuk a készítményrõl szóló
leírást.
Ha a program számára nem volt egyértelmû a termék neve, akkor a megfelelõ
gomb megnyomásával választhatjuk ki
azt.
Braille-formátumú tájékoztatót az
MVGYOSZ titkárságán lehet
igényelni a titkarsag@mvgyosz.hu
e-mail címen,
vagy a 06-1/384-84-40-es
telefonszámon (mellék: 117).

Adó 1 %

A résztvevõ csapatok: Vajta-Cece, Sárbogárd, Nagylók, Enying, Fehérvár FC,
Paks FC, Alba Regia, Ozora.

A Templomunk Alapítvány köszöni az
eddig felajánlott adományokat, és tisztelettel kéri, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a sárbogárdi katolikus templom
tatarozására. Felajánlásukat elõre is
köszönjük!

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Adószám: 18490499-1-07

2008. március 1-jén, szombaton, 8.30 órai kezdéssel kerül megrendezésre
Simontornyán a II. Alba Auto U 13-as teremlabdarúgó-torna.
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Barantások
nyílt edzése
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési
otthonba!

A sárbogárdi barantások nyílt edzésre várták múlt pénteken az
érdeklõdõket. A miklósi iskola termében sokszínû társaság
készülõdött, amikor beléptem. A terem közepén éppen két izmos
dalia botokkal vívott kemény közelharcot, távolabb tízéves
körüli, vékony legénykék birkóztak a szõnyegen, mások tánclépéseket gyakoroltak. Vukics Ferencet, az edzés vezetõjét kérdeztem a barantáról.
Március 1-je, szombat, 19 órakor

Alvin és a mókusok
Színes, szinkronizált, amerikai animációs vígjáték
Mire van szüksége egy zenésznek, ha éppen nincs pénze, ihlete
és kedve semmihez? A válasz mostantól egyértelmû: három
kismókusra, akik rátalálnak a muzsikus elhanyagolt, rendetlen
otthonára, beköltöznek hozzá, és mindent azonnal átalakítanak maguk közül. Dave (Jason Lee) elõször tiltakozik. Aztán
belenyugszik. Végül nagyon örül nekik: a szégyellõs Theodore,
a zseniális Simon és az ügybuzgó Alvin ugyanis nemcsak mókás
mókusoknak bizonyulnak, hanem az évszázad zenei sikercsapatának is. Dave ettõl kezdve az impresszáriójuk és a pótpapájuk szeretne lenni. Csakhogy új haverjai hamar rájönnek: a
sztárok izgalmasabban élhetnek, ha nincsen pótpapájuk. Fellázadnak Dave ellen, és nekivágnak a nagyvilágnak.

— Ez nem puszta harcmûvészet, hanem életmód. A baranta a magyar kultúra egységére fordít nagy figyelmet, tehát a technika csak
egy dolog, egy elem a sok közül. A másik nagy fontossága, hogy
magyar módon alakítható a közösségeink élete. A legényeknek
kötelezõ a szokásokat, táncot, a zenét, a harci kultúrát egyformán
gyakorolni. Tudni kell, hogy mit kell csinálni egy kisgyerekkel, hogyan kell egy népi gyerekjátékot játszani. A magyar ember ezen a
módon kiteljesítheti a személyiségét. Amellett, hogy megismerjük a saját kultúránkat, egyben minden olyan harci módot is megtanulunk, ami a korabeli történelmi fegyveres és pusztakezes küzdelmi formákhoz tartozott. Ilyen a fokos, a botok, vagy pedig az
ostor. A barantában a kultúregységet kell elsajátítani, ezért a harcosnak a magyar fegyverarzenál teljességét kell elsajátítani. Nem
arról szól, hogy valaki csak szablyázik, csak kardozik, csak
íjászkodik, csak botozik, csak ostorozik, csak fokossal vív, hanem
arról szól, hogy van egy egységes kultúrkör, amin belül egységes
harci tartalmakat tanulunk, azaz tudni kell mindegyikkel bánni.
A magyaroknál egy hajdúnak ugyanúgy el kellett látnia a családját, egy székely embernek ugyanúgy kellett gondoskodnia a gazdaságáról, azt helyette senki nem valósította meg. Egy férfiembernek harcosnak kell lenni, gazdálkodó, teremtõ akarattal rendelkezõ embernek és természetesen apának is, ami egyfajta szakrális pozíciót jelent a társadalmi renden belül. E három egységnek
meg kell tudni felelni.
A sárbogárdi csapatot Juhász József Fehérvárról eljárva készíti
föl, így az edzések jelentõs részét önállóan kell megoldaniuk. Országosan mintegy 250 felkészítõ szakemberre volna szükség, mert
akkora az igény országszerte a barantára. Minden héten legalább
egy-két új barantás csapat alakul. A sárbogárdiak kitartóan mûködtetik a csapatot, nagyon ügyesek is vannak a fiatal legénykék
között. Azt remélik, hogy Sárszentmiklós és Sárbogárd után a
környékbeli falvakban is alakulnak közösségek. Ez nem drága
szenvedély.
A sárszentmiklósi általános iskolában minden pénteken 17
órakor van felvétel. Erre minden érdeklõdõt várnak.
H. Kiss Balázs

A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2008. március 2-án, 17 órára

„A ruha a fõ, és benne a nõ!”
címû zenés divatbemutatóra. A rendezvény helyszíne:
Sárbogárd város polgármesteri hivatalának díszterme.
Fellép: a DÍVAt-rend Formáció
Közremûködik: az AKT színészzenekar
kuplék… sanzonok… slágerek… dalok… lányok… hölgyek… kisasszonyok és ruhák… ruhák… ruhák
egyedi tervezésû és készítésû alkalmi viseletek
Tervezõk: Albert Judit és Kulcsár Viktória. Kivitelezõk: Albert Judit,
Matus Szilvia és Suba Erika. Zenei munkatárs: Katona Zoltán. Rendezõ: Kulcsár Viktória és Katona Zoltán

A Madarász József Városi Könyvtár és a sárbogárdi
jógaklub szeretettel meghívja Önt

2008. március 3-án, hétfõn, 17 órára

„A jóga mint egészségmegõrzõ
módszer” címû elõadásra.
Vendégünk: dr. Vígh Béla orvos, egyetemi tanár
(Semmelweis Orvostudományi Egyetem)
Dr. Vígh Béla úttörõje annak a tevékenységnek, amely a jógarendszerek
egészségre gyakorolt hatását vizsgálja és összeveti a modern kutatási
eredményekkel. Legfontosabb munkái: Jóga és tudomány, 1972. A jóga és
idegrendszer, 1985. A jóga Magyarországon, 1987. Jógit kerestem Indiában, 2005. Szisztémás anatómia, 2005. Humán-ontogenezis, 2006. A jóga
orvosi szemmel, 2007.
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Sorok az ibolyaillatról
Nagymama
receptjei
Bakonyi csirkeleves
Hozzávalók 4 személyre: fél csirke, 1 db vöröshagyma, 40 ml olaj, pirospaprika, 2 ek.
szárnyas esszencia, 20 dkg gomba, 1 pohár
tejföl, 2,5 dkg liszt, 2 gerezd fokhagyma, petrezselyemzöld, õrölt fekete bors, só.
Elkészítés: A csirkét megtisztítjuk, kis darabokra vágjuk, megmossuk. A megtisztított és apróra vágott vöröshagymát az olajon üvegesre sütjük, majd a tûzrõl félrehúzva elkeverjük benne a
pirospaprikát. Hozzáadjuk a csirkedarabokat,
megpirítjuk, majd kb. 1,2 l vízzel felöntjük, sózzuk, borsozzuk, és az esszenciával, zúzott fokhagymával ízesítjük. A gombát megtisztítjuk,
szeletekre vágjuk, és a leveshez adjuk. Készre
fõzzük, és behabarjuk a liszttel simára kevert
tejföllel. (Csurgatott tésztát, vagy galuskát fõzhetünk bele) Összeforraljuk, és a finomra vágott
petrezselyemzölddel, tejföllel meglocsolva csészékben tálaljuk.

A feleségem az elõbb behozott a kertbõl
egy pici csokor ibolyát. Ez az esemény a
naptári év fontos mozzanata. Sokkal többet jelent, mint nyáron akár egy kazalnyi
virágcsokor. Létezik téli, létezik nyári napforduló, de van egy harmadik lényeges nap
is az évben: az elsõ ibolyacsokor napja. Ez
is egy forduló. Valaminek megfellebbezhetetlenül vége van. Lehetnek még hiú
erõlködések, a tél még megpróbálkozhat
reménytelen ellentámadásokkal. Az sincs
kizárva, hogy sikerül még a nulla környékére levinnie a hõfokot, de ezen már csak
mosolygunk. Megjött az ibolya, és gyõzni
hivatott.
Hajlandó vagyok azt hinni, hogy a gyengéd, finom, friss ibolyaillatban konkrét
üzenet van belekódolva. Benne van a remény, a szerény öntudat. Azért érezzük
rendkívül kellemesnek, mert az életünkrõl
közöl valami kellemeset.
Eszembe jutott most egy régi eset. Az
apám a második világháború után a Szovjetunióban volt évekig hadifogoly. Egy tudományos munkából megtudhatjuk, hogy
mintegy hét-nyolcszázezer honfitársával
együtt osztozott ebben a sorsban. Õ túlélte. Miután hazatért, egy jó darabig semmit

Ananászos hal
Hozzávalók 4 személyre: 2 szál karcsú póréhagyma, só, 1 friss ananász, 75 dkg lazacfilé, frissen õrölt fehér bors, 1 ek. liszt, 4 ek.
olaj, 2-3 ek. szójamártás, 1 kisebb doboz paradicsom (425 ml), õrölt chili.
Elkészítés: A pórét leöblítjük, megtisztítjuk és
karikákra vágva forró, sós vízben 1 percig
blansírozzuk, majd lecsepegtetjük. Az ananászt
meghámozzuk, kivágjuk a torzsáját, és kockákra vágjuk a gyümölcs húsát. A halat leöblítjük,
felitatjuk róla a nedvességet, falatnyi darabokra
vágjuk, majd meghintjük sóval, borssal és liszttel. A halat 3 evõkanál forró olajon gyorsan átsütjük, majd kiszedjük és melegen tartjuk. A
maradék olajat a serpenyõbe öntjük, és felforrósítjuk benne a kockákra vágott ananászt. Belekeverjük a szójamártást és a pórét. A paradicsomot a dobozban késsel felaprítjuk, majd a levével együtt az ananászhoz öntjük. Sóval, borssal és chilivel fûszerezzük. Visszatesszük a halat, és gyenge tûzön az egészet 3-4 percig pároljuk. Ízlés szerint rizzsel tálaljuk.

Kukoricás májropogós
Hozzávalók: 10 dkg májkrém (vagy májkonzerv) 20 dkg kukoricaliszt, 2 db tojás, 5 dkg
liszt, 10 dkg zsemlemorzsa, 15 dkg zsír (vagy
olaj), bors, majoránna, só.
Elkészítés: Fél liter forrásban levõ sós vízbe belefõzzük a kukoricalisztet addig, míg elválik az
edény falától. Kiterítjük deszkára, hagyjuk kihûlni, majd hozzáadjuk a májkrémet és 2 db tojást.
Borssal, sóval, majoránnával ízesítjük. Rudakká
formázzuk, és lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába
mártva zsírban (olajban) kisütjük. Friss salátával, vagy fõzelékkel tálaljuk.

AKCIÓ
FEBRUÁR 29-TÕL!
ARIEL COLOR 2 kg
PERWOLL 1 liter
VANISH 1 liter
AQUANTO öblítõ 1 liter
ADOSIA súrolópor
REXONA férfi deo

1450 Ft
620 Ft
650 Ft
280 Ft
80 Ft
450 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.

AKCIÓ!
KÉT ÚJ KOMPLETT SZEMÜVEG
KÉSZÍTÉSEKOR A MÁSODIK SZEMÜVEGHEZ
AZ OPTIKAI KERETET INGYEN ADJUK.
Akciónk a készlet erejéig érvényes!
INGYENES KOMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT
kedden 14-17 óráig, csütörtökön 9-12.30 óráig.

Szemüvegeink a világhírû Essilor
optikai cég lencséivel készülnek.
SZEMÜVEGÉT, NAPSZEMÜVEGÉT 20.000 FT
FELETT RÉSZLETRE IS MEGVÁSÁROLHATJA.
Egészségpénztári és bankkártyák elfogadó helye.

Nyitva tartás: hétfõ és szombat: 8-12.30-ig,
kedd és péntek: 8.30-17-ig.
Telefon: 06 (25) 460 562, 06 (70) 011 8812.

nem mesélt errõl az idõszakáról. Késõbb
kiderült, hogy tilos volt. A hazaengedett
foglyokat megfenyegették, hogy ha eljár a
szájuk arról, amit ott láttak, átéltek, akkor
visszaviszik õket. Az önismeret kegyetlen
õszinteségérõl vall ez a tény: tudták magukról a fogolytartók, hogy szégyenletesek, és a világ elõl titkolni kell alapvetõ silányságukat.
Késõbb aztán sokat mesélt az apám. Mint
kiderült, a Szovjetunióban, a szögesdrót
kerítések és tömegsírok világában is volt
tavasz, bármilyen hihetetlen is ez. A rongyos ruhás, kiszipolyozott munkaerejû fogoly egyszer csodálkozva lehajolt: szakadt
bakancsa mellett ott virított néhány szál
ibolya. Az orrához emelt egy szál virágot,
és megcsóválta a fejét.
— Úgy látszik, ezeknél még az ibolyának
sincs illata — gondolta az apám. — Ebbõl
is az látszik, hogy elátkozott az egész birodalom.
Micsoda gondolat!
Az édesapámból nem hiányzott bizonyos
költõi intuíció, képes volt „ésszel mérhetõ
pontokon túlra” rávillantani. Lehetséges,
hogy összefüggés van az ibolya illatossága
és egy állam mûködõképessége között?
Nehéz elképzelni. De ki merné tagadni,
hogy léteznek ésszel föl nem fogható jelenségek?
Most már csak azt volna érdemes megtudni, hogy pillanatnyilag van-e illata az ibolyának odaát, az utódállamban.
(L. A.)

Bogárd és Vidéke 2008. február 28.
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A Farkas meg a Bárány
A több erõ joga gyõz minden
más jogon,
Ezt én most bizonyítani fogom.
Egy bárány éppen inni készül
A szép, kies patak vizébül,
Amikor ott terem éhen korgó
gyomorral
A farkas, aki úgyis mindig csak
rosszat forral.
„Hogyan merészeled zavarni
kortyolásom?” —
kiált az ádáz fenevad.
„Lesz érte mindjárt hadd-elhadd!”
„Fölség!” — felel Bari, —„jaj, könyörgök
alássan, csak föl ne indul ellenem;
sõt vennéd fontolóra kegyesen,
hogy szomjam oltani, — ahogyan láthatod
—
én itt gázoltam, idelenn a vízbe,
legalább húsz lépéssel lejjebb, mint te:
lehetetlen tehát zavarnom itadol.”
— „De zavarod!” — felel a kegyetlen vadállat —
„azt is tudom, tavaly rágalmaztál csúnyán.”
— „Hogy tettem volna, akkor még meg
sem szült anyám!”

Rejtvény
Egy újabb Sodoku-rejtvény

— felel a kis Bari — „most is szopom nyanyámat.”
— Ha te nem, hát a bátyád!” — S hiába
szól Bari:
— „Nincs bátyám…” — „Akkor a fajtádból valaki;
mert rajtam rágódtok ti váltig:
ti magatok s rágódnak õrzõitek s kutyáik.
Én mindent megtudok! És bosszút állok
érte!”
Így szólván, megragadta s viszi a sûrûségbe,
Szétmarcangolja és fölfalja végül —
Pörös eljárás nyûge nélkül.
La Fontaine

Kazinczy „Szép Magyar Beszéd”
2008. február 19-én került megrendezésre
a Sárszentmiklósi Általános Iskolában a
Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny
területi fordulója öt iskola részvételével.
Az értékelésben valamennyi kísérõ nevelõ
részt vett. A tanulók elõször felolvasták a
maguk által választott és felkészítõ tanáruk segítségével begyakorolt szöveget. Itt
meghallgathatták egymás produkcióit. Ezután kaptak idõt a Kazinczy-díj Alapítvány
által küldött szöveggel való ismerekedésre. A felkészülési idõ annyi volt, hogy a versenyzõk legalább kétszer el tudják olvasni
némán a szöveget. Ezután került sor a bemutatásra. A tanulók egyenként jöttek a
zsûri elé, s csak az hallgathatta meg társát,
aki már szerepelt.

Beküldési határidõ: 2008. március 4.

A verseny végeztével Barabás Irén, a Petõfi Sándor Gimnázium tanára értékelte a
zsûri nevében a tanulók teljesítményét, átadta az okleveleket és az emléklapot.
Az 5-6. osztályosok korcsoportja számára
nincs továbbjutási lehetõség, számukra ez
a verseny fõleg a tapasztalatszerzést szolgálta. Körzetünket a 7-8. osztályosok korcsoportjának gyõztese képviseli a balatonboglári regionális versenyen.
Gratulálunk valamennyi résztvevõnek, hiszen õk már az iskolai verseny gyõzteseiként vehettek részt a területi megmérettetésen, a továbbjutó tanulónak pedig eredményes felkészülést kívánunk a regionális
fordulóra!
Eredmények:

MEGFEJTÉS
A 8. heti rejtvény helyes megfejtése: APOLÓGIA=1. Védõbeszéd, védõirat. 2. Valakinek, valaminek szenvedélyes, eldurvult dicsõítése.; BIMETALL=ikerfém; CIZELLÁL=1. Fémfelületet hideg
úton (vésve) finoman megmunkál. 2. Valamit nagy
mûgonddal javítgat, formailag csiszol.; CSURI=Veréb (meztelen, tollatlan).; ÉSZKOMBÁJN=Széles látókörû, sok mindent tudó személy.; FATÁLIS=1.
Végzetes. 2. A körülmények szerencsétlen összejátszásából eredõ, kínos.; FONOTÉKA=Hanglemezen,
hangszalagon stb. rögzített hangfelvételek gyûjteménye.; GRAFOLÓGIA= Az emberek kézírásának elemzése jellemük, egyéniségük stb. megismerése végett.; HÓKA=1. Homlokán fehér foltot viselõ ló, szarvasmarha. 2. Sápadt, halvány, fakó.; KÓFIC=1. Haszontalan, hitvány ember. 2. Haszontalanság, zagyvalék. 3. Hamarjában kotyvasztott étel.; NYENYERE=Forgólant.; SRÓF=1. Csavar. 2. Furfangos, csavaros észjárású. 3. Csavarhúzó.; SZINDIKÁTUS=
Önállóságukat megtartó vállalatoknak az áruk értékesítését, az anyagbeszerzést stb. közösen végzõ monopolista csoportja.; TOROL=Megbosszul.; UGAR=
1. Pihentetés végett bevetetlenül hagyott szántóföld.
2. Elmaradottság, tespedtség jelképe.; VAKERÁL=
Beszél, fecseg, mellébeszél.; XENON=A nemesgázok közé tartozó, színtelen, ritka elem.

Helyes megfejtést küldött be:

Varga Dávid, Sbg., Ady E. út 74.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Heti idõjárás
Csütörtökön az élénk szél mellett ismét sok napsütésre, száraz idõre számíthatunk, legfeljebb délen
maradnak felhõsebb területek. Pénteken északnyugat felõl újabb felhõsödés kezdõdik, melybõl
délután az északnyugati tájakon már kisebb esõ is
kialakulhat. Szombaton borult, esõs idõre van kilátás, majd vasárnap az érkezõ hidegfront nyomában felszakadozik a felhõzet, és már csak rövid záporok, a hegyekben hózáporok fordulnak elõ. A
szél azonban tovább erõsödik, többfelé viharossá
fokozódik. Hétfõn már mérséklõdik a légmozgás,
és ismét kellemes, száraz, tavaszias lesz idõjárásunk. A várható nappali felmelegedés csütörtökön
8, 13, pénteken 10, 15, szombaton 8, 14, vasárnap
5, 12, hétfõn 9, 15 fok körül alakul.

www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Március1., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.05 Hét mérföld 8.40 Delta 9.15 Fel a
cipõvel! 10.10 Az ezüst vadló 10.40 Pizsamaparti
11.10 Odüsszeusz kalandjai 11.35 Egy kamasz lány
naplója 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40 Momentum 13.10 Klipperek 2. 0 13.40 Autóvízió 14.10 TS Bajnokok Ligája magazin 14.40 TS Euro 2008 Labdarúgó
Eb-magazin 15.15 Mogambo 17.15 5 nap az élet 18.00
Rocklexikon 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás
20.15 A társulat 23.15 Sporthírek 23.20 Koncertek az
A38 hajón 0.15 Bûnjel
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 A klónok háborúja 6.30 Digimon 6.45
Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 9.55 Receptklub
10.15 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.45 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 14.45 Tengeri õrjárat 15.40 Döglött
akták 16.35 Jackie Chan, a szépfiú 18.30 Híradó 19.00
Fókusz plusz 19.35 Harry Potter és a Bölcsek köve
22.35 Blueberry – A fejvadász 1.10 Majdnem híres
3.15 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 11.10 Szurikáták udvarháza
11.40 Babavilág 12.10 Tökös csajok 12.45 Ed 13.35
Charlie – Majom a családban 14.25 Bûbájos boszorkák
15.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.25 James
Bond: Dr. No 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 A
Bourne-rejtély 22.05 Káosz 0.05 Tomboló öklök 3. 1.35
Mentõhelikopter 2.25 Ed 3.15 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 19.55
100 Folk Celsius: Paff, a bûvös sárkány 20.04 Rádiószínház 21.00 Nádasdy Ádám novellái 21.01 Rádiószínház: Családban marad 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 2., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.50 Miért épp a demokrácia? 9.50 „Így szól az Úr!”
9.55 Örömhír 10.25 Baptista ifjúsági mûsor 10.30 Útmutató 11.00 Görög katolikus liturgia 12.15 Hírek
12.20 Tizenkét kõmíves 12.50 Bokrétát kötöttem mezei virágból 13.20 TS Kosárlabda AII Star Gála 15.105
Unokáink sem fogják látni 15.35 Az utókor ítélete
16.05 Feszti körkép 16.40 Elisa Di Rivombrosa 17.30
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
22.55 Hírek 23.05 Sport7 24.00 TS Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers-A kis boszorkány 6.20 A klónok háborúja 6.25 Digimon 6.40
Kölyökklub 8.30 Jackie Chan 8.50 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.15 Receptklub 9.35 Játék 10.40
MeneTrend 11.00 Auschwitz – A nácik végsõ megoldása 11.45 Európai idõ 12.00 Híradó 12.10 Havazin
12.40 Tuti gimi 13.35 L. A. Heat – Halálos páros 14.50
Nagy menõk 15.45 Titkos küldetés 16.35 Szökésben
17.30 Kilenc túsz 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00
Lovagregény 22.40 Heti hetes 24.00 Portré 0.40 A
szerzõdés 2.15 Széftörõk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.50 Joey 11.20 Két testõr 11.50
Stahl konyhája 12.25 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 13.15 Baywatch Hawaii 14.05 Psych – Dilis detektívek 14.55 Smallville 15.50 Kyle, a rejtélyes idegen
16.45 Öcsikém 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Titkok könyvtára – A szent lándzsa küldetés 22.05 Elemi
ösztön 0.25 Képírók 2.15 Bírósági mesék 3.05 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Evangélikus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04
Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 19.56 Szentgyörgyi

Ákos énekel 21.00 Kenó 21.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Pietro Aretino: A hetérák tudománya 23.29 A
dolgokról és a nevekrõl 24.00 Éjszaka

Március 3., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.05 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00
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 Fekete vipera 15.05 Pénz-vidék 15.40 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 – Fogadj örökbe! 23.20 Hírek
23.25 Sporthírek 23.35 Tv-taxi 23.50 Beszélgetések a
klubban
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.35 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Mátrix 24.00 Reflektor 0.25 Rali-vb 0.55 Bundesliga
2.10 Dilishow 2.40 Autómánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.20 Jóban-Rosszban 9.50
Stahl konyhája 10.00 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop
11.40 Kvízió 12.30 Betörõ az albérlõm 14.05 Született
kémek 14.25 Melrose Place 14.25 Capri – Az álmok
szigete 16.25 „Szentek” kórháza 17.25 Bostoni halottkémek 18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.30
Aktív 20.05 Krimihétfõ – Az igazság harcosai 21.00
NCIS 22.00 Gyilkos számok 23.00 Különleges ügyosztály 24.00 Kurázsi 0.35 Tények este 1.05 Halálháló
2.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Márciusi rádiókabaré 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál
19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 A Vagantes együttes felvételeibõl 20.30
Gyöngyszemek 20.35 Az én hetem 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Március 4., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.05 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Tv-taxi 10.05 Don Matteo 11.05 Drága doktor úr!
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Iskolatársak 14.25 Fekete vipera 15.00 Engedjétek hozzám...
15.10 Katolikus krónika 15.40 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 Szulák és más 22.00 Modern képmesék 22.10 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.20
Tûzvonalban 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.30 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Lost Maraton 24.00 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.40 Maffiózók 1.40 Reflektor 1.55 Médium
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.20 Jóban-Rosszban 9.50
Stahl konyhája 10.00 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop
11.40 Kvízió 12.30 Szemünk fénye 14.10 Született kémek 14.25 Melrose Place 15.25 Capri – Az álmok szigete 16.25 „Szentek” kórháza 17.25 Bostoni halottkémek 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív
20.05 Kötelezõ ítélet 21.00 Lánglovagok 23.35 A médium 0.35 Columbo 2.05 Tények este 2.35 Alfred Hitchcock bemutatja 3.05 Kelj fel, komám, ne aludjál!
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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 13.27 Nyugatosok 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál
19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 A Vagantes együttes felvételeibõl 20.30 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés-tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04
Cigányóra 0.10 Éjszaka

Március 5., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 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 Hrvatska 13.00 Ecranul
nostru 13.30 Iskolatársak 14.30 Fekete vipera 15.05
Kormányváró 15.35 Kisváros 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Védelmi jog
18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 TS – Ligája
labdarúgó-mérkõzés 22.50 Modern képmesék 23.00
Szerda este 23.35 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Tv-taxi
0.10 Kispál 20
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Halálod napja 23.05 Alias 24.00 Reflektor 0.20
Földrengés 2.00 Médium
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00
Koffeinmentes mokka 9.20 Jóban-rosszban 9.50 Stahl
konyhája 10.00 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop 11.40
Kvízió 12.30 Kasszafúrók 14.05 Született kémek 14.25
Melrose Place 15.25 Capri – Az álmok szigete 16.25
„Szentek” kórháza 17.25 Bostoni halottkémek 18.30
Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.30 Aktív 20.05
Shark – Törvényszéki ragadozó 21.00 Doktor House
22.00 Az igazság ára 23.00 Mi kérünk elnézést! 24.00
Tények este 0.30 Így készült a Pánik címû film 1.00
Idegen közöttünk 2.45 Drága testek 3.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál
19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.21 A Vagantes együttes felvételeibõl 20.30 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 6., 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 12.35 Slovenski utrinki 13.05
Roma Fórum 13.30 Iskolatársak 14.30 Fekete vipera
15.05 Fogadóóra 15.35 Kisváros 16.35 Ablak 17.00
Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Védelmi jog 18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la carte 22.00 Modern képmesék 22.10
Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.20 A Nagy Könyv
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 11.30 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15
Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.45
Harcos utcák 0.45 Reflektor 1.00 Infománia 1.30
Médium 2.25 Házon kívül
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.20 Jóban-
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Rosszban 9.50 Stahl konyhája 10.00 Kvízió délelõtt
10.35 Teleshop 11.40 Kvízió 12.30 Az utolsó majomember 14.05 Született kémek 14.25 Melrose Place 15.25
Capri – Az álmok szigete 16.25 „Szentek” kórháza 17.25
Bostoni halottkémek 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.05 Kutya –szorítóban 21.00 Holtidõ
23.25 Tangó 23.30 Csillagközi romboló 0.30 Tények este
1.00 Veszélyes fegyenc 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.27 Nyugatosok 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 A Vagantes együttes felvételeibõl
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 7., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.05 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi
10.05 Don Matteo 11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00
Sírjaik hol domborulnak... 13.35 Körzeti magazinok
14.30 Fekete vipera 15.05 Babatévé 15.35 Kisváros
16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.40 Védelmi jog 18.40 Az örökös 19.20 Modern
képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Csináljuk a fesztivált! 22.00
Modern képmesék 22.10 Péntek este 22.45 Kultúrház
23.20 Múlt-kor 23.50 Hírek 24.00 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 11.30 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Ítéletnap 23.35 Odaát 0.35 Reflektor 0.55 Halálos lecke
2.35 Itthon 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.20 JóbanRosszban 9.50 Stahl konyhája 10.00 Kvízió délelõtt
10.35 Teleshop 11.40 Kvízió 12.30 Tök jó, válnak az õseim! 14.10 Született kémek 14.25 Melrose Place 15.25
Capri – Az álmok szigete 16.25 „Szentek” kórháza 17.25
Bostoni halottkémek 18.30 Tények 19.00 JóbanRosszban 19.30 Aktív 20.05 A cukorbáró 21.00 Lara
Croft: Tomb Raider 2. – Az élet bölcsõje 23.10 Painkiller
Jane 0.40 Tények este 1.10 Drága testek 2.00 Mrs.
Columbo 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15
Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a
háznál 19.46 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.22 A Vabantes együttes felvételeibõl 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ

A Bogárdi TV mûsora:
Március 1., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Teremfoci: Haladás—Vidám Fiúk, DKS—Taki Team, 10.00 Férfikézilabda: Toledo—Atlanta, Gréta
Bútor—Légió 2000, 12.00 Lapszemle, 13.00 Juhász János polgármester tájékoztatója, 15.00 A
civil mûhely fóruma, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 Látogatóban Csóri Antal galambásznál (80’), Farsang Sárhatvanban (40’), Népdalénekesek versenye Sárszentmiklóson (45’),
23.00 Lapszemle
Március 2., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Férfikézilabda: Lelkes Ifjak—Toledo, 9.00 Látogatóban Csóri Antal galambásznál (80’), Farsang
Sárhatvanban (40’), Népdalénekesek versenye
Sárszentmiklóson (45’), 12.00 Lapszemle, 13.00
A civil mûhely fóruma, 15.00 Mészöly-bál (40’),
Nyugdíjasok farsangja 2007 (40’), AB-CD-koncert (90’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Bibliatörténeti kiállítás Sáregresen (40’), Tavaszi
evangelizáció a sárbogárdi reformátusoknál (60’),
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Március 3., hétfõ:7.00 és 12.00 Heti Híradó,
8.00 és 13.00 Sziréna, 16.00 Férfikézilabda: Toledo—Atlanta, Gréta Bútor—Légió 2000, 18.00
Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Juhász János
polgármester tájékoztatója, 22.00 Férfikézilabda:
Lelkes Ifjak—Toledo, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Március 4., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Fórum a népszavazásról Enyingen (kb. 60’),
Galambászbál (60’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Bibliatörténeti kiállítás Sáregresen
(40’), Tavaszi evangelizáció a sárbogárdi reformátusoknál (60’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 A civil mûhely fóruma, 22.00 Férfikézilab-
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da: Lelkes Ifjak—Toledo, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Március 5., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Bibliatörténeti kiállítás Sáregresen (40’), Tavaszi
evangelizáció a sárbogárdi reformátusoknál (60’),
12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Igari télûzõ
(120’), Az abai Kultúr napja (60’), 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Teremfoci: Arsenal—Flamengó, Reál Margit—Pusztaegresi Fiúk, 23.00 Lapszemle
Március 6., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Teremfoci: Arsenal—Flamengó, Reál Margit—Pusztaegresi
Fiúk, 12.00 Lapszemle, 15.00 Férfikézilabda: Atlanta—Gréta Bútor, Huricans—Légió 2000, 17.00 Juhász János polgármester tájékoztatója, 19.00 Lapszemle, 20.00 Fórum a népszavazásról Enyingen (kb.
60’), Galambászbál (60’), 23.00 Lapszemle
Március 7., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Igari télûzõ
(120’), Az abai Kultúr napja (60’), 12.00 Lapszemle,
16.00 Fórum a népszavazásról Enyingen (kb. 60’), Galambászbál (60’), 19.00 Lapszemle, 20.00 A civil mûhely fóruma, 22.00 Férfikézilabda: Díjkiosztó, 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 28., 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 Az Új Generáció
cigányzenekar mûsora, 21.00 Kõ Pál szobrászmûvész Dégen
Február 29., péntek: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Zarándokút Fallóskútra, 14.00 Golgota-bibliaóra
17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Népdalénekesek versenye, 21.00 Látogatás
Csóri Antal galambásznál
Március 1., szombat: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 9.00 Lélekút Sztari Béla jógamesterrel, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Népdalénekesek versenye, 14.00 Látogatás Csóri Antal galambásznál, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Az Új Generáció cigányzenekar mûsora, 21.00 Kõ Pál szobrászmûvész Dégen

Március 2., vasárnap: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Lapszemle, 9.00 Bemutatjuk Gárdonyi
Bernadett ékszerkészítõt, 12.00 Heti Híradó, 13.00
Légió–Lelkes Ifjak, Toledo–Gréta Bútor meccs,
17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Zarándokút Fallóskútra, 21.00 Golgota-bibliaóra
Március 3., hétfõ: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Bemutatjuk Gárdonyi Bernadett ékszerkészítõt, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút Sztari Béla jógamesterrel
Március 4., kedd: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Népdalénekesek versenye, 14.00 Látogatás Csóri Antal galambásznál, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 Bemutatjuk Gárdonyi Bernadett
ékszerkészítõt
Március 5., szerda: 6.00 Sziréna, 7.00 Heti Híradó,
8.00 Lapszemle, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Az Új Generáció cigányzenekar mûsora, 14.00 Kõ Pál szobrászmûvész Dégen, 17.00 Lapszemle, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Légió–Lelkes Ifjak,
Toledo–Gréta Bútor meccs

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
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Kiemelt apróhirdetés:

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

a Bogárdi TV-ben is látható!

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.
Ady-lakótelepen földszinti lakás kiadó. 06 (30) 647
4441, 06 (30) 355 5501. (756856)
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.
Wels póni csikó és kecske 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)
Jó állapotban lévõ 2 szoba konyhás ház melléképülettel Sárszentmiklóson eladó. Telefon: 06 (70) 456
7367. (756691)
Sárbogárdon, Barátság utca 2/1-ben 84 m2-es lakás
eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 351 3639.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344. (756850)
Építési-tervezési munkákat vállalok. Pápai Istvánné
06 (30) 281 9010. (756848)
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)
1 db Salgo tûzhely, új eladó. 06 (70) 200 5698. (658061)
Sárbogárd, Köztársaság út 36/b. alatti családi ház
melléképületekkel, nagy, tárolásra vagy mûhelynek
alkalmas különálló épülettel együtt, vagy külön eladó.
Ipari áram van. Érdeklõdni a 06 (20) 551 6686-os telefonszámon. (658060)
Sárbogárdon, József Attila utca közelében garázst
bérelnék. 06 (20) 910 6399. (756799)
Legnagyobb testû robogó – mint az új – betegség miatt eladó. 06 (70) 334 9149. (756796)
Sárbogárd-Sárszentmiklóson kétszintes, 180 m2-es
családi ház eladó, vagy értékkülönbözettel panelra
cserélendõ. Irányár: 12,5 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30)
633 2297. (756794)
Árpád-lakótelepen 1,5 szobás, felújított lakás eladó.
06 (30) 574 8568. (756793)
Babakocsi, rózsaszín-fekete, megkímélt, biztonsági
övvel, fordítható üléssel, lábzsák + esõvédõvel,
54.000 Ft helyett 39.000 Ft-ért eladó. 06 (70) 773
4903. (756788)
Sárszentmiklóson Deák Ferenc utcában összkomfortos ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 812 8274, 06 (30)
527 7628. (756785)
Eladó családi házat keresek Sárbogárdon, vagy két
panelt cserélnék. 06 (30) 302 0586. (756784)

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)
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)
TELEK eladó Sárbogárd központjában.
Telefon: 06 (20) 972 9845.
Komoly gondolkodású MUNKATÁRSAT
keresek pénzügyi területre.
06 (70) 558 3965. (658071)
SZEMÉLYI HITELEK, HITELKIVÁLTÁSOK
48 óra alatt, hétvégén is.
Banki ügyintézõtõl, INGYENESEN.
06 (70) 340 9216, 06 (30) 241 7364.
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)
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)

A CITY CARTEL INGATLANIRODA

helyi képviselete

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

(756540)

Mosogatógép LG 6 személyes, 3,5 éves, új állapotban eladó, vagy elcserélném PIII. számítógépre. 06
(70) 213 7256. (658057)
Négyszobás családi ház Sárszentmiklóson eladó. 06
(20) 911 9575. (658063)
Másfélszobás lakás kiadó. 06 (70) 3743 763. (658065)
Eladó Babetta bukósisakkal. 06 (25) 460 835. (658087)
Bontott tatai cserép 40 Ft/db, valamint faanyag eladó.
06 (30) 398 2075. (658084)
180/77/47 kék szemû férfi, hölgyet keres hosszú távra. 06 (30) 341 1063. (658082)
Albérlet kiadó, egyszobás, gázfûtéses, a bölcsõde
mellett. 06 (30) 533 9925, 06 (30) 687 7632. (658081)
Családi ház eladó Sárbogárdon. 06 (30) 829 7389.
(658074)

Albérletet keresek, kisebb családi ház is érdekel. Sürgõs! 06 (70) 621 8866. (756954)
120 m2-es szépen felújított családi ház sürgõsen eladó. 06 (30) 348 4373. (658095)
3 db hússertés eladó. 06 (25) 460 727, 06 (30) 901
7320. (658094)
Árpád-lakótelepen elsõ emeleti felújított lakás eladó.
06 (30) 638 3533. (658093)
Mészöly Géza utcában lakóház 11 millió forintért, valamint ’93-as Fiat Tipo 130 ezer forintért eladó. 06 (70)
636 1309. (65891)
Kiskertekben szántást vállalok. 06 (20) 4360 171.
(658089)

Ingyenes hitelügyintézés, induló költségek nélkül. Telefon: 06 (20) 323 6011. (658096)
2500 m2 telek egyben, vagy külön eladó. 06 (25)
463 621. (658097)
Cecei munkahelyre targoncavezetõt keresek. 06 (20)
554 9526. (658099)
Frissítõ- és gyógymasszázs. Bejelentkezés: Mezõné,
06 (30) 581 2353. (658098)
Albérlet sürgõsen kiadó 30.000 Ft + rezsi. 06 (30)
288 0007. (658100)
Árpád-lakótelepen háromszobás földszinti lakás eladó. 06 (30) 600 8680. (756962)
Faiskolai lerakatba szezonmunkára (március-április)
növényekhez értõ eladót keresek. Gazdabolt és Faiskola, Sárbogárd, Ady E. út 224., 06 (30) 6362 053.
(756963)

Az M6-os autópályán Dunaújváros magasságában
OMV töltõállomás nõi munkatársat keres. Telefon: 06
(30) 385 0414, 06 (30) 505 6561. (756959)
Szezonra felkészített, megkímélt állapotú Aprilia
SR-50 robogó eladó. 06 (70) 639 0924. (756960)
Malacfelvásárlás. 06 (70) 3321 392.
Anyadisznó vágásra eladó. Érdeklõdni: 06 (25)
463 409. (756964)

a sárbogárdi szõnyegüzletben!

A Flóra bababoltba megérkeztek
a tavaszi Siesta cipõk, valamint
az átmeneti kabátok, mellények!

Szõnyegpadlók, PVC-padlók,
tapéták, szegett és futószõnyegek,

Nagy választékban babakocsik, kiságyak,
bébi és gyermekruhák!

Húsvéti AKCIÓ
5-10-15-20 %-os
engedménnyel

MINDENT EGY HELYEN, AMIRE
A BABÁNAK SZÜKSÉGE VAN!
Budapest Bank áruvásárlási gyorskölcsön.

kaphatók

KICSIKNEK NAGYRA SZABVA!

március 6-22-ig,

Keressen bennünket Sárbogárdon,
a Tompa M. u. 25. szám alatt a Gréta Bútorbolttal és Szõnyegbolttal egy udvarban!
Nyitva: H-P: 8-12 óráig, 13-17 óráig,
szombat: 8-12 óráig. Tel.: 06-30-237-8428

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
Nyitva: H-P.: 8-12-ig,
13-17-ig, szo.: 8-12-ig.
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Dohányzás,
vagy egészség?

BÚTORVÁSÁR

A dohányzás a légzõszervi, daganatos, szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának elsõ számú kockázatnövelõ tényezõje.
A statisztikák szerint a dohányzás átlagosan 10 évvel rövidíti meg az életünket!
Magyarországon a lakosság 33 %-a dohányzik napi rendszerességgel. A
füstölésrõl való leszokás valamennyi életkorban növeli a várható élettartamot, javítja az egészségi állapotot és akár meg is fordíthatja egyes betegségek súlyosbodását.
Miért olyan nehéz felhagyni a dohányzással?
Mert a cigarettafüstben lévõ nikotin a drogokhoz hasonló mértékû hozzászokást, függõséget idéz elõ.
A nikotinfüggõség egy krónikus betegség, amely visszaesésekkel járó és
hullámzó állapot.
Sajnos a segítség nélküli leszokási kísérletek csak ritkán sikeresek.
Ma már azonban szenvedés nélkül is abba lehet hagyni a dohányzást, minden eddiginél hatékonyabb módszerekkel!
Rontó Ágnes gyógyszerész

Kárpitos és fenyõbútorok
5-20%-os akciója!

INGYENES TÜDÕVIZSGÁLAT ÉS
ORVOSI TANÁCSADÁS
2008. március 6-án, csütörtökön,
15-18 óra között.

a Fair 2002 Kft.-nél!

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!

Dohányzásról Leszoktató Program

Akcióink a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig tartanak!

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN
A KORONA GYÓGYSZERTÁRBAN.
TEL.: 06 (25) 460 520.

Fair 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93.
Nyitva tartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-12-ig. Telefon: 06 (20) 982 6630,
fax: 06 (25) 469 986, e-mail: fairkft@tolna.net
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Nyílt tér Gondolkodjunk!
Kérdezték
A Magyar út átjáróház
A Magyar út egyik lakója panaszolta, hogy
körülbelül három hónapja folyamatosan
hordják nagy teherautók a követ a kõbányából. Naponta 15-16 gépjármû is megfordul az úton nehéz rakománnyal megpakolva. Mivel nagy sebességgel hajtanak végig az aszfalton, nemcsak az út megy tönkre, hanem beleremegnek a házak is. Van,
ahol már repedeznek a falak. Ezen az úton
a rendõrök nem ellenõrzik a forgalmat.
Hiába van kint az úthibát jelzõ tábla, hiába
a településen belüli sebességkorlát, ha
nem tartják be a teherautók, és nem tartatják be az illetékesek sem azt.
Mára betelt a pohár. Meddig megy ez még
így?
Mint azt a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályának vezetõje, Szõnyegi Lajos elmondta: a panasz írásban megérkezett
hozzájuk, és azt továbbították az út mûködtetéséért felelõs Közútkezelõnek, valamint a rendõrségnek, kérve, hogy szigorúbb ellenõrzést folytassanak a Magyar
úton. Az intézkedésrõl a panaszost is értesítették.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

ZÁMBÓNÉ
FÜLÖP ZSUZSANNA

Gyászoló család

Csibegép
(Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

MÉG MINDIG ÁLL
AZ ÜZEM

„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.”

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Csak szépen, sorban, mint az apáti bíróságon – szól a mondás. Még én sem tudok
egyszerre ennyi kérdésre válaszolni, mint
amennyit nekem szegeznek. Csak egy-két
képviselõ engedheti meg magának, hogy
fel-alá járva a városban, munkaidõ alatt
népszerûsítsen. Hogy kit és mit? Még maguk sem tudják. Akkor én mit mondhatok?
Igen, voltam a polgármesteri tájékoztatón.
Nagy sikeremnek könyvelem el, hogy
beengedték a lakosság érdeklõdõ részét a
házasságkötõ terembe. A testületi üléskor
csak páran fértünk be az ülésterembe, a
többiek egy darabig kinn álldogáltak, majd
hazamentek. Kár, hogy errõl egyik média
sem számolt be.
Mit tapasztaltam a tájékoztatón? Sajnos
én a részletek rabja vagyok. Az elõadói
asztalhoz három szék volt elõkészítve, és
csak ketten: a polgármester és az idegen
cég képviselõje foglaltak helyet. Vajon ki
érezte úgy, hogy láthatóan térben már el
kellene távolodni a baj forrásától?
Hogyan szerepelt a polgármester? Hozta a
formáját. Ha azt mondanám, hogy nekem
tetszett, biztosan vizes ruhát ajánlanának a
homlokomra, és orvoshoz küldenének. Pedig minden segítség nélkül járatta le saját
magát újra. Még nem mondott tíz mondatot, mikor nekiugrott személyeskedve az
elsõ embernek. Aztán a szokott nagyképûség, lekezelés, „ki ha én nem” megnyilvánulás. Számomra „uncsi” volt, de ha volt
olyan személy, aki eufórikus hangulatba

került a szereplésétõl, a családjának el lehetni indítani a gondnokság alá helyezési
eljárást.
Fél hét elõtt ezért én halkan, csendben eltávoztam, és „rám itt nincs is szükség”
megállapítással átmentem a mûvelõdési
házba, ahol a civil fórum kezdõdött. Kicsit
késett a rendezvény, mert a polgármesteri
tájékoztató elhúzódott, amit a többi, nálam türelmesebb civil végigült, de itt is türelmesen várt a társaság, míg mindenki
megérkezett. Addig szinte családi körben
éreztük magunkat. Ne higgyenek a megyei
lapban megjelenteknek, mert 55 fõig számoltam a résztvevõket. A megyei lapban
más számot említettek; a vágyaikat összekeverték a valósággal. Ennek bizonyítására nem kell mást tenni, mint szombaton
megnézni a rendezvényekrõl készült felvételeket.
Hallottam több variációt is arra, hogy kinek mi miért fontos. Az aláírásgyûjtéssel
kapcsolatban is vannak „pletyóim”. Olyan
suttogásokat is hallottam, ami jobb helyeken már kiverte a biztosítékot, kimerítette
a vesztegetés, hivatali hatalommal való
visszaélés tényállását. A hátamon a szõr
feláll! Olyanokat hall az ember, amitõl rémálmai lehetnek. Itt bármikor, bárkit
megvádolhatnak maffiakapcsolatokkal,
családi klánok összeállásával, összejátszással.
Emberek gondolkodjunk! Milyen házban,
milyen utcában, milyen városban, milyen
világban élünk…

Bereczk Imre ásványvíz-palackozója hiába várja készen az indulást. Még mindig nincs meg minden engedély. A héten látogatást tettünk az üzemnél. Egyelõre
egy komplett gépsor várja az indulást, de rövidesen szerelik a következõ gépsort és a palackfúvó berendezést is. Mint Bereczk Imre elmondta, áprilisban mindenképpen szeretnék megindítani a termelést. Már megkötötték a szállítási szerzõdéseket is. Szeretnének
alkalmazni az automata gépekhez értõ, érettségizett szakembereket. Számítanak a helyi
gimnáziumban végzett technikusokra is az üzemeltetésben.
/H/

Lakatos József, Sárbogárd
„Szellõk szárnyán szálló idõ
E szép naphoz vezetett.
A mi szívünk imádságát, suttogja a szeretet.
Kérjük a jó Istent, óvjon, védjen téged.
Adjon neked egészséget, és még sok-sok boldog évet.”

70. születésnapja
alkalmából köszönti:
felesége, fia, lánya, menye, veje, unokái:
Csilla, Öcsi, Áron

A Nagyiparban elveszett
fekete-fehér palotapincsi kiskutyánk.
Aki látta, értesítsen
a 06 (25) 460 512-es telefonszámon!

