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Mesemondóverseny Kék hírek
Cecén
BICIKLIT AKART LOPNI,
JÓL ORRBA VERTÉK

A költészet napja alkalmából a cecei Illyés Gyula Általános Iskolában területi mesemondóversenyt rendeztek. Több iskolából érkeztek csapatok tanáraik kíséretében. Négy alsós és két felsõs csoportban versenyeztek a gyerekek. Élvezet volt hallgatni, milyen értõen, szép kiejtéssel mondják a szebbnél szebb magyar népmeséket
még a legkisebbek is. A megnyitóban a cecei Bali Péter, az országos mesemondó verseny korosztályában legsikeresebb szereplõje mondott mesét.

A rendõrséget riasztotta pénteken egy
sárbogárdi lakos, akinek a lezárt kerékpárját megpróbálta ellopni egy férfi.
A tulaj eközben két társával üldözõbe
vette a rajtakapott tolvajt, és sikerült is
elkapniuk. A kiérkezõ rendõrök a férfit
törött orral, alaposan helybenhagyva
találták.

HALÁLOS BALESET
ALAPON
Április 6-án 14 óra 35 perckor Alap külterületén egy motorkerékpáros egy
traktorhoz kapcsolt mezõgazdasági
munkagépnek ütközött, és a kórházba
szállítást követõen meghalt. A fiú Alap
és Nagykarácsony között közlekedett,
az elõtte motorral haladó társai sûrû
porfelhõt vertek, feltehetõen emiatt késõn észlelte a lassú jármûhöz kapcsolt
munkagépet, és nekiütközött.

ELLOPTÁK A
MALACKETRECEKET

Az V. cecei mesemondó verseny eredménye:
1. osztály: I. Gagyi Viktória, Nagyvárad; II. Kacz Kornélia, Cece; III. Kígyósi Dávid, Nagyvárad; különdíj: Hegedûs Gergõ, Sárszentmiklós.
2. osztály: I. Fésü Fanni, Cece; II. Sebestyén Nándor, Nagyvárad; III. Buzsik Borka, Aba; különdíj:
Miskolczi Eszter, Németkér.
3. osztály: I. Kajári Rebeka, Seregélyes; II. Zsuzsics Márk, Sárkeresztúr; III. Bálint Réka, Nagyvárad;
különdíj: Borostyán Balázs, Cece.
4. osztály: I. Bodan Izabella, Nagyvárad; II. Molnár Krisztina, Sárszentmiklós; III. Várady-Szabó Márton, Cece; különdíj: Kiss Ferenc József, Németkér.
6. osztály: I. Kalános Melinda, Pálfa-Sárszentlõrinc; II. Killer Richárd, Sárbogárd; III. Szekeres Martin, Nagylók; különdíjasok: Nyikos Tibor, Cece; Madácsi Barbara, Aba.
8. osztály: I. Szalai Viktória, Aba; II. Máthé Norbert; Nagyvárad; III. Nyikos Bettina; Cece; különdíjasok: Kiss Ágnes és Csatári Bianka, Alap.
A különdíjakat a nagyváradiak adományozták az arra érdemeseknek.
Hargitai Lajos

Április 8-án délután három órakor érkezett a bejelentés, miszerint ismeretlenek Mezõszilas, Tükröspusztán lévõ
volt téesz területérõl fémbõl készült
sertésketreceket loptak el. Az adatgyûjtést követõen a mezõszilasi rendõrõrs
rendõrei három mezõszilasi lakost állítottak elõ. A három férfi bevallotta,
hogy miután a használaton kívüli épületbe az ajtót kifeszítve behatoltak, a
malacketrecek fém részeit eltulajdonították. Gyanúsítottként való kihallgatásukkor a cselekményt elismerték.
FMRFK-sajtóhír
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Lesöpörték a civilek javaslatát
— tudósítás a sárbogárdi képviselõ-testület április 7-ei rendkívüli ülésérõl —
A civil mûhely azon javaslatát tárgyalta a testület
rendkívüli ülésén, melyet a városközpont rehabilitációjával kapcsolatban dolgoztak ki és nyújtottak be személyesen a testületnek március 11-én. (Ezt a javaslatot
március 13-án megjelent számunkban olvashatták teljes
egészében.) Mivel a civilek nem kaptak választ ezen
indítványukra, az MSZP—SZDSZ-frakció rendkívüli
ülést kezdeményezett.
Juhász János: Nyolc civil szervezetet meghívtam, õk tanácskozási
joggal rendelkeznek, egy alkalommal, legfeljebb 5 percben szólhatnak hozzá a témához. A képviselõknek javaslom, hogy kettõnél több alkalommal ne akarjunk hozzászólni.
Hargitai Lajosné: A nyugdíjasklub kiküldetésében vagyok itt,
mint a klub vezetõségi tagja. Nekünk a kultúrház az életünk, azt a
tíz körmünkkel készítettük, kapartuk össze, talicskáztuk az építõanyagot, és ott minden héten együtt tudunk lenni, rendezvényeket, örömteli összejöveteleket tudunk csinálni. Arra kérem elsõsorban a képviselõ urakat, mert õnáluk van a hatalom, az õ szavazatuk számít, de a polgármester urat is: akceptálják, hogy az idõsek jogot formálnak a kultúrházra, és szó nem lehet arról, hogy a
kultúrházat lebontsák, eladják, olyat csináljanak vele, ami nem jó.
Abban benne vagyunk, hogy szépítik, bõvítik, mert az nagyon ráférne. Ha Önök mégis úgy határoznak, hogy lebontják, eladják,
akkor a harangokat félreverjük minden templomban, a város lakossága kettõs élõlánccal körülfogja a kultúrházat, és mindent
megtesz, hogy hozzá ne nyúlhassanak. Kérem, hogy ebben az elgondolásban szavazzanak és intézkedjenek.
Dr. Szabadkai Tamás: Azért vagyunk itt, mert ez a téma élénken
foglalkoztatja a városban élõk többségét, a civil szervezeteket,
ezért indokolt, hogy a képviselõ-testület is szélesebb körben beszéljen errõl a témáról. Mi, képviselõk, szeretnénk többet tudni a
pályázat mostani állásáról, de nem látom itt a cég képviselõjét, aki
a pályázatot írja. Ez olyan horderejû pályázat, hogy nem mellõzhetõ a tényleges párbeszéd a testület tagjai és a pályázatíró cég
között. Február 8-a óta létrejött egy közösség civil szervezetekbõl,
aktívan gondolkodó magánszemélyekbõl. A város lakossága tehát elkezd mélyreható módon olyan üggyel foglalkozni, ami igazából a képviselõ-testület döntési kompetenciája. A civil mûhely
megfogalmazott javaslatai és az írásos anyaghoz mellékelt térkép
megbeszélésre, vitára adnak alapot. Ez nem azt jelenti, hogy a pályázatot csak és kizárólag így lehet megvalósítani. Ha ezeket a javaslatokat beillesztjük a pályázatba, akkor a korábbi képviselõ-testületi határozatot módosítani kell.
Bártfai Antal ismertette a civil mûhely javaslatát, és hozzátette:
Ehhez az elképzeléshez nem kell módosítani a város helyi építési
szabályzatát.
Dr. Szabadkai: A civilek javaslata abban különbözik, hogy a bíróság, a földhivatal és az óvoda épülete mögé elképzel egy parkolót,
az óvoda épületét nem bontaná le. A mûvelõdési házat ugyancsak
nem hagyná értékesíteni és lebontani, hanem azt változatlanul
közösségi funkciók betöltésére hagyná meg, bõvítéssel. Az önkormányzat épülete mögött engedné meg a gazdasági funkciót betöltõ szolgáltatóház megépítését akár bõvítéssel, akár önálló építéssel, ahogy a középítési szabály lehetõvé teszi, elõtte nyilvánvalóan
lenne parkoló is. Funkciót kaphatna a régi tanácsháza épületének
belsõ része is. Az elõterjesztés próbálja a sokszoros érdekeket figyelembe venni, nem zárja ki a befektetõt, a magántõkét, mégis,
talán jobban kifejezi a városban élõ lakosság elképzeléseit.
Schmidt Lóránd: A színházterem méreteit mindenképpen meg
kellene tartani. El kell menni egy iskolai rendezvényre, és kiderül,
hogy sokan állnak a mûsor ideje alatt, tehát még ebben a mivoltában is kevés, ami most van. Egy városnak meg kell adni azt a lehe-

tõséget, hogy egy óvoda, iskola, gimnázium tarthasson ott bemutatót.
Varga László pedagógus: 2007 nyarán a 100 éves óvoda bezárásra
került. Októberben, furcsa módon, a Forrás Ipari Park tulajdoni
hányadai a visszájára fordultak, majd 2008 januárjában elõáll a
többségi tulajdonos cég egy zseniális ötlettel, hogy 80 millió Ft-ért
a város központját megszerezze. Lehet, hogy úgy gondoljátok, ti,
tízek, hogy a lakosság többségét képviselitek, de nem képviselitek! Ebben a helyzetben végképp nem!
Schmidt: Mindenki, aki itt van a teremben, hadd mondja el a javaslatát, véleményét két percben, egyszer.
A polgármester némi huzavona után szavazásra tette föl a képviselõ javaslatát. 14 igen, 1 tartózkodás ellenében a képviselõk elfogadták az indítványt.
Nochta Pál: Meglehetõsen meg vagyok döbbenve, habár ezt vártam. Igen nehéz a levegõ. Az ún. tízek részérõl tapasztalom, hogy
azt a taktikát választották, hogy a javaslatunkhoz nem szólnak
hozzá, így aztán nem ismerhetjük meg a véleményüket. A magam
részérõl kénytelen vagyok azt gondolni, hogy ugyanúgy fognak viselkedni, mint február 8-án. Azóta sok idõ telt el, és nem tudjuk,
hogy a pályázatíró cég mit végzett, mivel töltötték ki azt a rengeteg oldalas adatlapot. Arra szeretném kérni a polgármester urat,
tárjon valamit a nyilvánosság elé, mi történt ezzel kapcsolatosan
az elmúlt hónapokban. Ez az egész ügy pártállástól függetlenül
hozta össze a civileket. Itt nem FIDESZ—MSZP-ügyrõl van szó,
hanem Sárbogárd lakosságát érintõ dolgokról. Ez a javaslat nem
egy diktátum a részünkrõl. Azt szeretném, hogy soha ne forduljon
elõ, hogy a város lakossága és a képviselõ-testület szembekerül
egymással, mert azt lehet látni, hogy a város vezetése elszakad a
várostól. Tisztelettel kérem az ún. tízeket, hogy legalább mondják
el a véleményüket errõl az elõterjesztésrõl, hogy tisztán lássunk.
Juhász: A napirendtõl eltérni nem lehet. Én nem tehetek róla,
hogy a hatok ezt vetették velünk napirendre.
Szabó Csaba: Az Önök SZMSZ-e nem tesz különbséget civil szervezetek és személyek között. Nem tudom, milyen okból kifolyólag
történt szelekció abban, hogy kit hívtak meg és kit nem.
Juhász: A hat képviselõ, dr. Szabadkai Tamás, Etelvári Zoltán,
dr. Berzeviczy Gábor, Schmidt Lóránd, Õri Gyula és Fülöp Sándor azt kérték a polgármestertõl, hogy a civil szervezetek képviselõit tanácskozási joggal külön, míg a város lakosságát a sajtón keresztül hívjam meg.
Dr. Lendvai Gábor: A levél nem jogszabály, az SZMSZ viszont
igen, arra tessék hivatkozni. Mi minden lehetséges erõvel megpróbáltuk a lakosság minél nagyobb részét bevonni, megkérdezni
arról, hogy mit akarnak. Joggal hisszük azt, hogy ez a javaslat sokkal inkább képviseli a város lakóinak az érdekeit, az akaratát, a kívánságait, mint az eredetileg megfogalmazott elõterjesztés. Most
Önök megismerhetik, hogy mit kellene képviselni, itt a lehetõség,
hogy ebben a szellemiségben döntsenek.
Fülöp Sándor: Ne azzal foglalkozzunk, hogy ki szólhat közbe és
mennyi ideig. Arról kellene beszélnünk, hogy ez az elõterjesztés
idõben érkezett-e, figyelembe tudjuk-e még venni. Azt kellene eldöntenünk, hogy támogatjuk-e ezt az elõterjesztést, vagy ragaszkodunk a régihez, melyiket tartjuk jobbnak; errõl várnám a véleményét a szemben ülõknek.
Hargitai Kiss Virág: Eddig 1.800 aláírást számoltunk össze,
ennyien tiltakoznak a kultúrház lebontása ellen és kérik, hogy a
testület a lakók véleményének megkérdezésével döntsön ebben a
kérdésben.
Schmidt: Én arra vagyok kíváncsi, hogy hivatalosan hányan vannak az elsõ terv mellett, mert errõl nem szól a fáma.
Folytatás a következõ oldalon®
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Juhász: Kérdezem az elõadót, mekkora pályázati összeg elnyerését célozza meg, és ehhez kötõdõen az önerõt mibõl biztosítjátok?
De annál egy kicsit konkrétabb választ várok, hogy felszabadul a
városi könyvtár, és az lehet, hogy eladható 46 millió Ft-ért.
Dr. Szabadkai: A választ megadni te magad lennél képes, senki
más. A testület megbízott egy pályázatírót ennek a pályázatnak az
összeállításával. Ez a pályázatíró, feltételezem, felkészült cég. Sajnálom, hogy nincs itt. Ez az elõterjesztés arra jó, hogy nézzük meg,
mit szeretnénk. Ha ezt el tudjuk dönteni, akkor a pályázatírónak
ki lehet adni a feladatot, mert nem a képviselõk dolga, hogy fillérre kiszámolják, mihez mennyi önerõ kell. Az önkormányzatnak,
gondolom, azért van hivatala, hogy a képviselõk munkáját segítsék, kiegészítsék. Azt sem tudom, hogy az általatok elfogadott javaslatban milyen összegek szerepelnek. Akkor jutnánk elõre, ha a
fontos kérdéseket megbeszélnénk: hogy a mûvházat eladjuk-e,
vagy sem, a bõvítésében gondolkodunk-e, vagy sem, hol adunk terepet a vállalkozóknak. Utána beszélhetünk a részletekrõl is.
Juhász: Amit ti felkaroltatok, az ebbe a 640 millió Ft-ba biztosan
nem fér bele. 96 millió Ft sem jön össze ingatlanértékesítésbõl. A
testület február 8-án névszerinti szavazással kijelölte azt, amit akkor úgy gondolt, hogy ezen a pályázaton meg lehetne valósítani.
Erre elindult egy hazugsághullám, hogy ezentúl majd bérelnünk
kell, meg fizetni kell azért, hogy az új kultúrházba be lehessen jutni — nem is akarom minõsíteni, milyen dolgok jelentek meg a tévében, illetve a sajtóban. Ennél jobbat mi nem tudtunk kitalálni,
hogy a városnak az önerõt ne kelljen megfinanszírozni. Ti most
mást mondotok, de mögé kell rendelni a forintokat. A mi elképzelésünknek megvan a finanszírozása, a belsõ harmóniája, ezért
voksoltunk mi tízen amellett.
Etelvári: Kezdem unni ezt a mellébeszélést. Ha elbukjuk ezt a pályázatot, te leszel a hibás, mert abszolút nem akarsz párbeszédet
tartani az emberekkel, a társadalommal. Mi azért vagyunk itt,
hogy a lakosság helyett és nevében döntsünk, de most meg sem
hallgatjuk a lakosságot, azaz meghallgatja az a rossz 6 ember, a
többi meg mind jó. Kinek az érdeke ez? Mert a lakosságé biztos,
hogy nem.
Juhász: Az, hogy beletoldozgatok, az úgy nem megy. Azt a pályázatírót kell idehívni, akivel a civilek átbeszélték a dolgot. Nem azt
kell itt nyaggatni, aki végzi, amire felhatalmazást kapott a februári
testületi döntés alapján.
Schmidt: Miért ne lehetne õket meghívni, hogy próbálják beleépíteni, mit lehet belõle csinálni?
Juhász: A civilek a kompromisszumkészek, nem a pályázatíró cég.
Bártfai megköszönte a civilek és segítõk munkáját. Az összegyûlt
aláírások közjegyzõi letétben lesznek, hogy az aláírók személyiségi jogai ne csorbulhassanak.
Juhász: 7 olyan város van, amelyik pályázhat, abból legfeljebb 4
nyerhet. Majd elõre szólok, ha nem nyerünk éppen. Nem hinném,
hogy az én felelõsségem.
Hargitai Lajos: Ezt a javaslatot a civilek határidõben a pályázatíró
asztalára tették, õ befogadta, de máig sem reagált rá semmit. A
polgármester úrnak szintén elküldték, õ sem reagált erre. Most itt
állunk, mintha nem akarásnak nyögés lenne a vége. Ez hosszú távon nem vezet jóra. Jó lenne elgondolkozni azon, amit a civilek és
legalább 1.800 ember mond. Akkor talán mindenkinek meg lehetne valósítani az elképzelését. De ha szembemegyünk a lakossággal, akkor esetleg úgy járhatunk, mint Székesfehérváron az a polgármester, akinek már a nevét is elfelejtettük, aki egy nagy alumínium tetõt húzott a romkert fölé milliárdos összegért. A tetõt azóta lebontották. Ezzel az üggyel választást is lehet veszíteni.
A civilek javaslatára igennel voksolt: dr. Szabadkai Tamás, Õri
Gyula, Bártfai Antal, Schmidt Lóránd, Fülöp Sándor, Etelvári
Zoltán, dr. Berzeviczy Gábor. Nemmel szavazott: Bódai Gábor,
Nedoba Károly, Varga László, Rigó László, Horváth Tibor, Szakács Benõné, Juhász János. Tartózkodott: Ferencz Kornél.
Hargitai Kiss Virág, Gyõrfi Erzsébet
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Sajtóközlemény
A sárbogárdi civil szervezetekbõl és lakosokból 2008. februárban
létrejött a „Polgárok a városért civil mûhely” — egy önszervezõdõ
társaság —, melynek tagjai nem értenek egyet a sárbogárdi képviselõ-testület 2008. április 7-ei rendkívüli testületi ülésének technikai elõkészítésével, lebonyolításával és határozatának eredményével.
A civil mûhely az élhetõ városért akar tenni. A csapatot a város és
környezetünk alakítása iránti vágy és felelõsség kovácsolta össze.
Az elkészített anyagban a civilek több tízórányi munkája, valamint
a városhoz kötõdõ szakemberek: Tóth Zoltán építész és dr.
Letenyei László településszociológus szakértelme került a város
vezetése elé.
A képviselõk közül hat fõ rendkívüli testületi ülést kezdeményezett, melynek célja a civil mûhely által kidolgozott és a városvezetéshez eljuttatott alternatív javaslat megtárgyalása, használható
elemeinek beépítése a városközpont-rehabilitációval kapcsolatos
KDOP-2007-3. 1. 1./B pályázatba.
Az érintett személyeket — a javaslat összes aláíróját — tanácskozási joggal meg kellett volna hívni a polgármesternek. Ez azonban
csak részben történt meg, holott a technikai problémák kiküszöbölésére egy teljes hivatal áll rendelkezésére. Sajnálatos módon a
pályázatot készítõ cég sem képviseltette magát.
A napirend tárgyalása során érdemi kérdés, hozzászólás a társadalmi kezdeményezést ellenzõk részérõl nem hangzott el. A polgármester úr észrevételei sem vitték elõrébb az ügyet. Úgy tûnik,
hogy a szóban forgó pályázat csak a testület 10 fõs többsége és a
felkért cég elképzelései alapján készíthetõ el.
Érdemi vita nélkül a név szerinti szavazás eredménye a következõ
lett: 7 igen, 7 nem, 1 tartózkodás mellett nemet mondtak a civilek
javaslatára.
A munkát ennek ellenére töretlen lendülettel tovább folytatjuk a
lakosság véleményének érvényesítése érdekében. Várunk minden
segíteni szándékozó embert, aki csatlakozni kíván hozzánk.
Polgárok a városért civil mûhely

Talán eltûnök hirtelen…
Emlékezetes költészet napi irodalmi elõadóest részesei lehettek mindazok, akik
április 7-én a városi könyvtárban Havas
Judit elõadómûvészt hallgathatták, aki
József Attila verseibõl és prózáiból összeállított mûsorral örvendeztette meg a sárbogárdi közönséget. Mélyen átélt elõadásában sajátosan új megvilágításba helyezte a költõ életét, verseit, s azt a kort,
amelyben élt.
/H/
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A rendkívüli testületi ülés kapcsán
A hétfõi rendkívüli testületi ülésen a civil
szervezetek és sárbogárdi lakosok által
összeállított, városközpont-rehabilitációval kapcsolatos, lakossági véleményekre
épülõ tervezetet vitatták meg a képviselõk.
A civilek kompromisszumkészséget tükrözõ, a testülettel való közös együtt gondolkodásra alkalmas javaslatot juttattak el a
testületnek. Az ülésre nyitottan, a párbeszéd reményében készültünk, hisz minden
tõlünk telhetõt megtettünk, hogy javaslataink értékelhetõ tartalommal és formában jelenjenek meg. A munkafolyamat
közben sok újat tanultunk egymástól és a
meghívott szakemberektõl. A közös célért
folytatott munkába bekapcsolódó emberek között kialakult egy olyan együttmûködés, amelynek alapja a jobbítás szándéka.
Mindenki azt adta a közös kalapba, amit a
képességei, ismeretei révén a legjobban
tudott, remélve, hogy a testület és a választópolgárok közti távolság talán így csökkenthetõ, és elkezdõdhet egy mindenki
számára hasznos párbeszéd.

Megdöbbentõ volt számomra, hogy a javaslatainkat támogató képviselõkön kívül
más képviselõ sem véleményével, sem kérdésével nem járult hozzá a párbeszédhez,
kivéve a polgármestert. Érthetetlen ez a
teljes elutasítást tükrözõ hozzáállás. Miért
nem tartották megvitatásra méltónak a lakosság egy részének véleményét?
Lehet arról vitatkozni, hogy az eddig
összeszámolt 1.800 aláírás kevés, vagy sok
embert jelent. Sárbogárdon többen felvállalták a felelõs gondolkozást a lakosság részérõl, és cselekedtek is, nemcsak beszéltek. Ez az aktív részvétel és az elvégzett
munka is megérdemelné a képviselõk figyelmét.
Szomorú, hogy nem valósult meg a partneri együttmûködés a lakosság és a testület
egésze között. Szomorú, hogy a képviselõink közül többen nem néznek a szemünkbe, és megtörtség, riadtság látszik rajtuk,
mintha belülrõl mást szeretnének, mint
amit tesznek. Most a világ bizonytalan és

zavaros körülöttünk, ezért meg kell próbálni rendet tenni a fejünkben és békét teremteni a szívünkben, hogy a tiszta gondolatok és érzések vezessenek bennünket. A
belsõ harmónia és a belsõ erõ az, ami megtarthat a káoszban.
A testülettel való együttmûködésre tett sikertelen kísérlet nem kudarc, csak egy állomás a közös életünk felelõsségének felvállalásában. Folytatódik a pályázat kapcsán elindult civil munka, és remélhetõleg
tovább erõsödik. Az életünk szüntelen tanulás és fejlõdés, és amikor ráérzünk erre,
még a nehéz pillanatoknak is megértjük az
értelmét.
„Úgy álljunk meg az életben, akár sziklaszirt tengerben,
ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket.”
(H. I. Khan)
Horváth Katalin sárbogárdi lakos

Észrevételek a rendkívüli testületi ülésrõl
2008. április 7-én 15 órára rendkívüli testületi ülést hívott össze Sárbogárd polgármestere. Egyetlen napirendi pontként a civil mûhely városközpont-rehabilitációval
kapcsolatos javaslata szerepelt.
Az érvényben lévõ jogszabályok, rendeletek kimondják, hogy az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a napirendi pontban érintett személyeket. Ha egy aláírást
nem tud azonosítani a polgármester, keresse meg a beadvány készítõjét. A megjelent érintetteknek a polgármester elõször
nem akart szót adni, de aztán a képviselõk
kezdeményezésére mégiscsak kénytelen
volt ezt megtenni.
Méltán várnék jogkövetõ magatartást a
város elsõ emberétõl.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a tisztelt fogyasztóinkat, hogy

2008. április 14-én,
8–15 óra között
Sárbogárdon az István utcában és a
Temetõ utcában, illetve

2008. április 14–17-ig,
8–15 óra között
a Katona, a Tüzér, a Százados, az Abai,
a Balassi és a Honvéd utcákban

karbantartás miatt
RÉSZLEGES VÍZHIÁNY várható.
Megértésüket elõre is köszönjük!
SÁRRÉT-VÍZ Kht.

Az anyag beterjesztése után vitára nem került sor, mert az ellentáborban helyet foglaló képviselõknek sem kérdésük, sem véleményük nem volt a beterjesztõhöz. Részemrõl teljesen érthetetlen, hogy ha egyszer közszereplést vállalnak, miért mutatnak közönyösséget egy ilyen ügyben? Azt
sem értem, miért csak a polgármester által
támogatott pályázat lehet nyerõ? Hiszen a
pályázati kiírás feltételei között szerepel a
társadalmi támogatottság.
A civilek által készített javaslatban rengeteg munka és a városért való önzetlen tenni akarás van, elkészítésében szakemberek
nyújtottak segítséget, a nyilvánosságon és
lakossági fórumokon keresztül lehetõsége
volt mindenkinek megismerni azt. Az az
érzésem, hogy az elvégzett munka több,
mint ami elvárható lenne a lakosságtól.
A vállalkozó pályázatát homály fedi, csak
annyit tudunk, hogy a város legértékesebb
területe kerülne magánkézbe, ami szóbeszédre ad okot. Városszerte hallható a kérdés: vajon ezért menyi pénzt kap a polgármester úr? Ezt a szóbeszédet nyíltsággal,
õszinteséggel meg lehetne, sõt, meg kell
elõzni!
A benyújtandó pályázat részét képezi
majd az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS), de ez is ködbe vész. Ahhoz, hogy
egy jó stratégiánk legyen, idõre és szakemberek áldozatos munkájára van szükség.
Legalább 6-9 hónap és településszociológusok, közgazdászok, mérnökök egymásra
épülõ munkájával állítható össze az IVS.
Ha csak egy összecsapott valami készül,
aminek az elejére ráírják, hogy IVS, akkor

nem nyerünk, hanem bukunk sok százmilliót.
Na, de vissza a testületi ülésre. A polgármester azt kérdezte: ha elfogadjuk a civilek javaslatát, honnét lesz meg az önerõ?
Abban biztos voltam, hogy az anyagot nem
fogja elolvasni, de hogy az elõterjesztésre
sem figyel, ez új volt számomra, hisz õ vezette az ülést. A civilek javaslata ugyanis
helyet biztosít a vállalkozó részére, csak
nem a Hõsök tere közepén. Értetlenségem
csak tovább nõtt, amikor a polgármester a
civilek pályázatíróját kereste. Tudtommal
egy ilyen pályázat elkészítése az önkormányzat feladata. Ráadásul Juhász János
polgármesterhez méltatlanul viselkedett
hivatalos helyen és minõségben.
A név szerinti szavazáskor az egyik képviselõ olyan halkan mondta a nemet, hogy a
terem végében csak az értette, aki tudott
szájról olvasni. Hát, tisztelt barátom, csak
bátran, érthetõen, ha van véleményed!
Megjegyezném még, hogy a városnak van
polgármestere és képviselõ-testülete, nem
fordítva.
Hogy igényeinket, érdekeinket egy szebb
és élhetõbb városért érvényre juttathassuk, széles társadalmi összefogásra van
szükség, aminek teret biztosít a „Polgárok
a városért civil mûhely”.
Írásomat egy gróf Széchenyi István-idézettel zárom:
„Egynek minden nehéz,
soknak semmi sem lehetetlen.”
Tisztelettel: Szabó Csaba
Sárbogárd, Arany János u. 20.
06-70-361-0157
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Borverseny új módon
A korábbiaktól eltérõ módon rendezték meg az idei borversenyt a
sárszentmiklósi borbarátok. A meghívott zsûri összetétele is változott, és elmaradt a verseny utáni hivatalos értékelés, a szóbeli
szakmai tanácsadás és konzultáció, melynek keretében a zsûriben
helyet foglaló szakemberek tanácsokkal szokták segíteni a szõlõsgazdákat. Nem volt közös ebéd sem, hanem este rendeztek batyubált élõzenével, és itt osztották ki a verseny eredményét megállapító okleveleket is.
Kevesen jöttek el a batyubálra, így a kiosztásra váró oklevelek egy
része az asztalon maradt, ami kicsit lehangolta a társaságot.
A versenyre mindettõl függetlenül szép számban hoztak bort a
helyi gazdák. 27 fehér- és 30 vörösbort tettek a zsûri asztalára.
A fehérborok közül kiemelkedõen jónak ítélték Örkényi Béla
zöldvertelini borát, a vörösborok közül Oláh Márton kékfrankos
rosé, valamint Budai István vegyes vörösborát. Ez a három bor részesült nagyarany elismerésben.
Az esti batyubálon aztán saját borbírálatra is
sor került. A gazdák és
vendégeik végigkóstolhatták az idei teljes fölhozatalt, még Nagy Pista bácsi Mamaborát is.
A tombolán sok borászati kellék mellett gazdára találtak a gazdák
címkés, palackozott borai is.
A jó zenére késõ éjszakáig mulattak a borbarátok és vendégeik.
Hargitai Lajos

Fehérborok
1. Örkényi Béla
2. Flögl Istvánné
3. Oláh Márton
4. Huszár Zoltán
5. Oláh Márton
6. Molnár István
7. Szemzõ Gábor
8. Luczek Tibor
9. Németh László
10.Horváth István
11.Varjas Ferenc
12.Csóri Antal
13.Nagy István
14.Örkényi Béla
15.N. Kovács László
16.Bognár József
17.Flögl Istvánné
18.Gili János
19.Csóri Antal
20.Fekete János
21.Hargitai Lajos
22.Boldis Árpád
23.Parrag Mihály
24.Gróf Ferenc
25.Hargitai Lajos
26.Fürész József
27.Gráczer István

Zöldvertelini
Királyleányka zöldvertelini
Rizlingszilváni ezerjó c.
Vegyes fehér
Chardonnay kövidinka cuvée
Vegyes fehér
Ottonel muskotály
Cserszegi fûszeres
Bianca
Zalagyöngye
Bianca, Rizlingszilváni
Vegyes fehér
Vegyes fehér
Cserszegi fûszeres
Bianca, ezerfürtû
Vegyes fehér
Vegyes fehér
Vegyes fehér
Ottonel cuvée
Rizlingszilváni
Vegyes fehér
Ezerfürtû
Vegyes fehér
Vegyes fehér
Vegyes fehér
Vegyes fehér
Vegyes fehér

18,78
18,72
18,74
18,56
18,42
18,32
18,14
17,96
17,96
17,80
17,80
17,54
17,52
17,32
17,14
17,06
16,98
16,94
16,86
16,80
16,80
16,74
16,72
15,86
15,78
-

ARANY
Arany
Arany
Arany
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Oklevél
Oklevél
Oklevél
Oklevél

Vörösborok
1. Oláh Márton
2. Budai István
3. Szuper György
4. Huszár Károly
5. Fekete János
6. Mencigár Gábor
7. Horváth István
8. N. Kovács László
9. Szuper György
10.Szemzõ Gábor
11.Bognár József
12.Nagy István
13.Fülöp István
14.Gábris Istvánné
15.Szuper György
16.Mencigár Gábor
17.Luczek Tibor
18.Szilveszter János
19.Varjas Ferenc
20.Gili János
21.A. Szabó Ferenc
22.Vámosi Ferenc
23.Fülöp István
24.Fürész Gergely
25.Csóri Antal
26.Gráczer István
27.Nagy István
28.N. Kovács László
29.Fürész József
30.Fürész Gergely

Kékfrankos rosé
Vegyes vörös
Vegyes vörös
Vegyes vörös
Vegyes vörös
Vegyes vörös (id)
Rosé
Medina Zweigelt
Pinot noir Medina Néro
Kékfrankos
Vegyes vörös
Vegyes vörös
Vegyes vörös
Vegyes vörös
Medina
Kékfrankos (id)
Vegyes vörös
Vegyes vörös
Vegyes vörös
Vegyes Vörös
Vegyes vörös
Vegyes vörös
Kékfrankos
Vegyes vörös
Medina
Vegyes Vörös
Kékfrankos
Vegyes vörös
Vegyes vörös
Vegyes vörös

18,88
18,62
18,58
18,16
18,08
17,82
17,80
17,64
17,52
17,42
17,28
17,26
17,22
17,00
17,00
16,96
16,94
16,94
16,88
16,84
16,80
16,56
16,54
16,48
16,28
16,08
16,02
15,50
12,22
-

ARANY
ARANY
Arany
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Oklevél
Oklevél
Oklevél
Oklevél
Oklevél
Oklevél
Oklevél
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Út a munkába…
Török Zsolt országgyûlési képviselõ
szakmai beszélgetést kezdeményezett a munkaügyi központ sárbogárdi
kirendeltségén, ezt követõen „Út a
munkába” címmel nyílt fórumra hívták az érdeklõdõket a mûvelõdési központba. Feltehetõen nem volt véletlen, hogy Fejér megye legelmaradottabb térségébe látogatott a munkaügyi kérdésekkel foglalkozó országgyûlési képviselõ.
A házigazda szerepét betöltõ helyi
MSZP-szervezet nevében dr. Szabadkai
Tamás köszöntötte a szakmai beszélgetésen résztvevõket, a helyi civil szervezetek
képviselõit, a munkaügyi központ és a kistérségi iroda megbízottjait, valamint a települések meghívott polgármestereit. Elmondta, hogy az eszmecsere hasznos lehet, mert a megjelentek elmondhatják a
helyi gondokat, és megismerhetjük, mik a
kormányzat elképzelései a helyzet javításával kapcsolatban.
Új munkahelyekre nem tudott ígéretet
tenni az állam nevében Török Zsolt. Mint
ahogy a szakmai beszélgetés egyik résztvevõje, Vinklár László megállapította: több
munkalehetõség bizonyára nem lesz a vázolt új elképzelések következtében, legfeljebb a jelenleg a fekete- vagy szürkegazdaságban dolgozók közül kerülhetnek többen legális munkába.
Török Zsolttal a beszélgetés után interjút
készítettünk.
Török Zsolt: — Az alapprobléma az, hogy
ma több mint 160 ezer ember rendszeres
szociális segélyen él, nagyon sokan nem
láthatók a munkaerõpiacon a foglalkoztatásban, éppen ezért szeretnénk elérni,
hogy sokkal több embernek megérje inkább legális munkából élni, mint fekete-

munkából, vagy segélybõl. Szeretnénk, ha
javulna a foglalkoztatottság. Jogszabályváltoztatásra készülünk, és több pénzt irányítunk a munkahelyek teremtésére. Elsõsorban a versenyszférában foglalkoztatottak számát szeretnénk emelni. Ehhez járulék- és adókedvezményeket nyújtunk
2009. január 1-jétõl a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Start régiókártyával
akár 3 évig, akár 100 %-os járulékkedvezményt is biztosítunk azoknak a vállalkozásoknak, akik halmozottan hátrányos térségekben halmozottan hátrányos helyzetû
embereket foglalkoztatnak legális formában. Minden adófizetõ abban érdekelt,
hogy a befizetett adója jól hasznosuljon.
Éppen ezért a segélyezés helyett a munkavállalás ösztönzése a célunk. Ezt egyrészt
támogatással, az átképzés reformjával, az
ösztönzés egyéb formáival gondoljuk megoldani azok számára, akik akarnak és tudnak is dolgozni. Emellett a közfoglalkoztatást bõvítjük az önkormányzatoknál. Nem
akarjuk a szociális védõhálóból kivenni a
pénzt, csak az arányokon változtatnánk.
Jelenleg közmunkára 60 milliárdot költünk, a segélyezésre 200 milliárdot. Ezt az
arányt szeretnénk jelentõsen megváltoztatni.
Hargitai: — A versenyszférában a munkahelyek számának növelését a túl magas munkaadói terhek korlátozzák elsõsorban.
Török: — Az adók is magasak, de igazán az
élõmunkát terhelõ járulékok az igazán
magasak. A miniszterelnök egyértelmûen
a járulékcsökkentés mellett tette le évértékelõjében a voksát. Elsõsorban, mint fentebb elmondtam, célzott járulékkedvezmények nyújtásában gondolkodunk. Kisvállalkozásoknál 2009. január 1-jétõl az elsõ 10 alkalmazott esetében radikális járulékcsökkentést tervezünk. Ha ez sikeres
lesz, kiterjesztjük a 20-30 fõt foglalkoztatókra is. Persze, várható, hogy ebben az
esetben megnõ a 10-30 fõt foglalkoztató
vállalkozások száma. A csökkent munkaképességûek részére kiírt pályázat eredetileg nagyon egyszerû volt, aztán bonyolódott, ahogy a visszaélésekre fény derült.
Hargitai: — Ettõl aztán a valóban rászorulók nem jutottak munkához. Felvetõdik a
kérdés: nem lenne-e jobb, ha mindazt a
pénzt, amit pályázatokra fordítanak, el se
vonnák a munkáltatóktól és a munkavállalóktól nagymértékû adók és járulékok formájában, hanem hagynák, hogy a piac döntse el, mire költsön?
Török Zsolt: —Az élõmunkához kapcsolódó terheket mindenképpen csökkenteni
szeretnénk a következõ években, a személyi jövedelemadónál pedig a sáveltolással
csökkentjük az átlagbérhez kötõdõ munkavállalói adóterheket.
Este, a nyílt fórumon az érdeklõdõk is sok
problémáról ejtettek szót.
Hargitai Enikõ véleménye szerint támogatni kellene a gyermekek napközbeni ellátásának rugalmas megoldásait (mint pél-

dául a családi napközik), hiszen vannak
szülõk, akik éppen azért nem tudnak munkát vállalni, mert nem tudják megoldani a
gyermekük megfelelõ elhelyezését.
Isztl László: A legfontosabb feladat munkahelyet teremteni Sárbogárdon. Akkor
nem kellene annyi szociális juttatást fizetni, nem lenne kénytelen egy dolgozni akaró ember feketemunkát vállalni, hogy eltarthassa a családját, és vissza lehetne
állítani a munka becsületét.
Virág István a kormány szaktanácsadóival
és a „nyakkendõs gengszterekkel” kapcsolatban fogalmazott meg kritikát. Szerinte
ki kellene õket söpörni, akkor rend lenne
az országban.
Sáfrány Ferenc: A vállalkozókat is meg kellett volna hívni erre a fórumra. Tönkre lett téve a mezõgazdaság, és az itt élõ embereket
nem tudja befogadni az ipar. A falusi embereknek itt kell megélni, ezen a földön, és ez
nincs biztosítva. A dolgozók ki vannak facsarva a multiknál, és semmi megbecsülést
nem kapnak. Miközben mi 50 ezer Ft-ot keresünk, addig odafönt semmi munkáért több
tízmilliókat raknak zsebre. Az a baj, hogy a
magyar munkásoknak és termékeknek nincs
védelme.
Id. Rigó József: Aki akar, az talál munkát.
Csak az a gond, hogy akik lébecolnak, azok
is annyit kapnak, mint aki eljár dolgozni.
Gõbölös Sándor: A közmunkaprogram
keretében, ha valakinek van szakmája, azt
lehetõleg abban kellene foglalkoztatni.
Akinek utazni kell a munkába, annak nehéz a dolga, mert tömegnyomor van a buszon, a vonatközlekedést megritkítják. A
munkaügyi központok olyan képzéseket is
szerveznek, amik nem igazán hasznosak, a
pénz meg fölöslegesen elmegy rájuk, és
ugyanúgy munka nélkül maradnak az emberek.
Szabados Tamás: Óriási összefüggés van a
munkanélküliség és az iskolázottság között.
Innen a multi azért ment el többek között,
mert nem érte meg neki, hogy máshonnan
hozza ide a szakembereket. Itt nem volt elegendõ szakképzett munkaerõ. Hamarosan a
régiókban fog eldõlni, hogyan alakítják át a
képzési rendszert. Azonban ennek hatása
csak 5-6 év múlva jelentkezik. Székesfehérvár és Szekszárd között van egy 70 km-es vákuum, ami már nem csak Fejér megye. Az
M8-as út megépítésének elmaradása ezért is
probléma. Nem az állam fog itt munkahelyet
teremteni. Azokat a körülményeket kell megváltoztatni, amik megakadályozzák, hogy
ide jöjjenek a komoly befektetõk.
Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág
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Francia vendégek Sárbogárdon
Az auxerre-i Saint-Joseph középiskola diákjait és tanárait látja
vendégül a Petõfi Sándor Gimnázium közössége április 3-a és
11-e között. A két iskola közötti együttmûködés tavaly kezdõdött,
a sárbogárdiak látogatásával. Korábban a migennes-i középiskolával állt gyümölcsözõ kapcsolatban a gimnázium, az 1990-es
évektõl kezdve, azonban több tanár is nyugdíjba vonult, akik aktív
szervezõi voltak ennek a partneri viszonynak, és nem akadt utóduk. Ezért is kellett új iskolát keresni.

Az auxerre-i iskola nagyon
szimpatikus csapattal képviseltette magát. A szombati magyar—francia esten is tanúságot tettek errõl. Mint megtudtuk, lelkesen készültek magyarországi
látogatásukra:
szponzorokat és különféle módon pénzt kerestek az utazásukhoz, megismerték a magyar
történelmet, ételeket, kultúrát, s végül, de nem utolsó sor-

ban magyar verssorokkal, szavakkal örvendeztették meg vendéglátóikat.
Szummer Ádám és Jákob Zoltán ünnepi, zenés bevezetõjét követõen Boda János méltatta a francia—magyar kapcsolat jelentõségét, bízva a hosszú távú, kölcsönös együttmûködésben, és ez alkalomból nyújtotta át Kozma Andrásnénak — aki nyugdíjba vonulása elõtt e kapcsolat fõ szervezõje volt — az oktatási miniszter által adományozott pedagógusi szolgálati emlékérmet. Marika nénitõl a stafétabotot Müller Csaba, Zocskárné Bartal Zsuzsanna és
Plancon-Zádori Gyöngyi vették át.
A francia iskola képviselõi: Alain Noël, Annie-Claude Méo és
Thierry Roulié köszöntõ szavait követõen a francia diákoktól
hallhattunk egy verses összeállítást, majd a magyar diákok léptek
színre verssel, fuvolajátékkal, népdallal, Antione de Saint-Exupéry dramatizált mûvével, és a Titán együttes muzsikájával.
A kulturális mûsort vacsora és mulatság követte.
Hargitai Kiss Virág

Néptáncosok Nagylókon

Családias környezet, biztos ismeret

A Szabolcs Vezér Gimnázium,
Pusztaszabolcs

SZÓBELI FELVÉTELIT
TART

hatodikosok
számára

április 25-én (péntek), 14 órától.
Várunk benneteket, jelentkezzetek!

Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.
Jelentkezés: 25-521-400 vagy
intvez.pszab@int.fejer.hu

A

megye több néptánccsoportja rendezett találkát Nagylókon, a kultúrházban szombaton, így Nagylók, Hantos, Mezõfalva, Pákozd táncosai és az Alba Regia Táncegyüttes tagjai.
Az eseményt levezénylõ Tauz Józsefné köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek ennek a különleges délutánnak a megszervezésében, kiemelve a Nagylóki Ifjúsági
Klubot és a Nánási családot, akiknek a lánya, Kata az Alba Regia-ban táncol.
Elsõként a legapróbbak mutatkoztak be: a nagylóki óvodások csapata, Veréb Judit vezetésével. A kicsik elsõ kedves kis lépéseit ellágyulva figyelte minden tekintet, majd következtek az iskolások, vegyes korcsoportban, és késõbb, meglepetésként a nagylóki asszonyok csoportja. Õk — alakulásukat tekintve — még igen fiatalok, és Kiss Gábor néptánctanár vette a szárnyai alá õket. Az õ elõadásukat is nagy tapssal jutalmazta a közönség.
A tánccsoportok mûsora utáni táncházban próbára tehette magát mindenki, aki csak eljött a rendezvényre.
Hargitai Kiss Virág
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A vagyonvesztés kinek jó?
A Hõsök tere rekonstrukciós pályázatával
kapcsolatban érdekes elõterjesztést ismerhettem meg az új területkijelölésrõl és a
pályázatba bevitt területek adatairól. Ezt
az április 11-ei testületi ülésen akarják elfogadtatni a képviselõkkel. Nyilván a „tízek” csont nélkül megszavazzák majd.
Az elõterjesztésbõl megismert számokból
egyértelmûen kiderül, hogy Sárbogárd városa az uniós pályázat kapcsán, a polgármester és társai, azaz a „tízek” által tervezett bontási és privatizációs manipulációval vagyonvesztést szenvedne el.
Ha figyelmesen olvassuk a polgármester
aláírásával jegyzett elõterjesztést, mindez
világosan kiderül. Az elõterjesztés szerint
bontásra szánt Hõsök tere 16. szám alatti
óvoda épületének becsült értéke 44 millió
Ft, a szintén bontásra szánt József Attila
Mûvelõdési Központ épületének becsült
értéke 154 millió Ft. A szintén lebontásra
ítélt okmányiroda becsült értéke nem ismeretes.
A pályázat kiírói bontást és új építést csak
kis mértékben és különösen indokolt esetben támogatnak, hiszen a pályázat alapfel-

tétele a városközpont értékmegõrzõ rehabilitációja. Sárbogárd viszont értékmegõrzés helyett már eleve több mint 220 milliós
értékvesztést szenvedne el a dózerolással.
Különösképpen látványos az értékvesztés
a mûvelõdési központ esetében, hiszen annak becsült értéke a polgármester hiteles
aláírásával igazoltan is 154 millió Ft. Érdekes módon ezen adat mellõl „véletlenül”
lefelejtették, hogy a mûvelõdési központ
alapterülete 1.278 m2, ami egy más szempontból válik igen érdekes adattá. Sajátos
manipulációt gondoltak ki e vagyon átjátszására a magáncégnek. Színleg nem a mûvelõdési központot, hanem az alatta lévõ
területet kívánják eladni az IPD Europenak 80 millióért, hogy ne tûnjön fel a mezei
polgárnak, hogy ilyen nevetséges áron
akarják átjátszani egy számunkra idegen
cégnek Sárbogárd legértékesebb területét.
Arról mélyen hallgatnak, hogy azon a területen Sárbogárd és térsége számára nagy
fontosságú, csak milliárdos beruházással
pótolható közösségi intézmény áll.
Nyitott kérdés, hogy az önkormányzatnak
kell-e lebontania az épületet, és úgy adni
oda a területet, vagy a területet megvásárló cég bontatja le azt a saját költségén?

Nem vagyonvesztés-e egy egyébként jó állapotú épület ilyen módon való elherdálása?
Feltehetõen azért hallgattak az alapterületrõl, mert az idegen cég a mûvelõdési
központ területénél jóval nagyobb alapterületû, háromszintes plázát tervez a helyére építeni, mélyen benyúlva a tér területébe. Így elsinkófálható az a megoldatlan
kérdés is, amirõl szintén mélyen hallgatnak, hogy a tér közepébe beépülõ szolgáltatóház hogyan biztosítja majd a saját területén a számára kötelezõen elõírt számú
parkolót. Hol vásárol még területet a parkolónak, valamint a plázához vezetõ utaknak, útcsatlakozásnak? Vagy netán szerzõdést köt fû alatt az önkormányzattal,
hogy az uniós pénzbõl megépülõ teret és az
óvoda lebontásával közterületen létesített
parkolót használhassa a magáncég? Ha
netán véletlenül ez történne, ez nem a pályázat kijátszása-e? Ha mindez összeegyeztethetõ a pályázati feltételekkel, akkor vajon a parkoló és a közterület üzleti
célú használatáért mit fizet majd a pláza
üzemeltetõje?
Hargitai Lajos

Megyei iskolák futóversenye
Április 2-án rendezték meg az agárdi parkerdõben a Fejér Megyei
Iskolák Futóversenyét. A versenyen általános és középiskolás diákok indultak, különbözõ korcsoportban, fiú és leány kategóriában. Városunkat a Mészöly Géza Általános Iskolából 11 fõ képviselte, Némethyné Toldi Gizella kíséretében, a miklósi iskolát
18-an, 2 korcsoportban, Balázs Sándorné kíséretében és felkészítésében.
Ezernél több versenyzõ jött el, az egészen kicsiktõl a középiskolásokig. Az ifjú hölgyek és urak nagyon izgultak a verseny elõtt. Ki
bemelegített, ki bohóckodott egy kicsit, ki a dobogó legfelsõ fokát
próbálgatta. Az idõsebbek a profik nyugalmával szemlélték a kicsiket, de belül már a taktikát fontolgatták.
Mindenki megkapta a nevezési lapját és várta az indulást. A
miklósiak kicsit késõbb érkeztek, és verseny elõtti izgalmukat a
kamerával való kacérkodással próbálták levezetni, míg tanár nénijük egyeztetett. Aztán elkezdõdött a várva várt verseny.
A lányoknál a kicsik kezdtek. A mieink (mindkét iskolából) jól
szerepeltek, de sajnos dobogós helyet nem tudtak szerezni. A lá-

nyok után következtek az elsõ korcsoportos fiúk. Õnáluk már nagyon erõsen dolgozik a gyõzni akarás. A startnál volt is egy kis kavarodás. Többen elestek, sajnos a mi versenyzõnk, Szabó Levente
is. De fölugrott, és igazi sportemberhez méltóan, minden erejét
összeszedve a hajrában a száznál több induló között másodikként
ért célba. A nagyszámú nézõsereg — tanárok, szülõk — izgatottan várták az eredményt.
Elõször a lányoknál volt eredményhirdetés, majd jöttek a fiúk.
Szabó Levente a dobogó II. fokára állt föl szégyenlõsen. A díjkiosztás után Levente így szólt: „Gizi néni, mama! Jövõre elsõ leszek, még ha elesek, akkor is!”)
Gratulálunk Leventének és a többi diáknak is, akik jól szerepeltek
a nagyon nehéz versenyben!
Köszönet Horvátné Horváth Irén, Killer Gáborné, Ambróziné
Mikuli Margit felkészítõ tanároknak a Mészöly Géza Általános
Iskolából és Balázs Sándornénak a miklósi iskolából.
E. Z.

Kötélhúzóverseny újra

Adó 1 %

A Tinódi presszó új tulajdonosa a törzsvendégekkel együtt elhatározta, hogy ha kissé
megkésve is, de megrendezik a tavaszi kötélhúzóversenyt április 12-én délelõtt.
Nevezõ csapatokat az egész városból és a környezõ településekrõl is szívesen látnak.
A lelkes szervezõk remélik, hogy nagy lesz az érdeklõdés.

A Black Time Sport és Kulturális
Egyesület kéri Önöket, hogy adójuk 1
%-ával járuljanak hozzá világbajnok
tánccsoportunk mûködéséhez.

„A csillagok újra háborúznak!”
Hirdették meg, s ha az erõs emberek itt összejönnek, lesz akkora buli, hogy még a csillagos ég is leszakad.
Nevezés a Tinódi presszóban. Nevezési díj: 1.000 Ft/fõ

Adószám: 18494950-1-07
Köszönjük felajánlásukat!
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Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzata versenytárgyalás útján történõ értékesítésre meghirdeti
az alábbi ingatlanait:
1. Sárbogárd, Ady E. út 162., fsz. 2. szám alatti – társasház földszintjén található –, összesen
162 m2 nagyságú, több helyiségbõl álló, szociális blokkal ellátott volt irodáját. A bruttó
kikiáltási ár: 17.900.000 Ft.
2. Sárbogárd, József Attila u. 15/B. szám alatti, „HEMO”-ként ismert volt mûvelõdési ház
épülete, A bruttó kikiáltási ár: 100.861.900
Ft.
3. Sárbogárd, Árpád u. 819/1 hrsz.-ú, három
épületbõl álló ingatlan, alapterülete 1063 m2. A
telek 3200 m2 területû. Az ingatlan a VK/HM jelû
építési övezetbe sorolt, ami központi vegyes
honvédségi terület volt. A bruttó kikiáltási ár:
65.557.200 Ft.
4. Sárbogárd—Kislókon található kultúrház,
imaházként használt, 119,80 m2 alapterületû ingatlan, A bruttó kikiáltási ár: 2.700.000 Ft.

A versenytárgyaláson való részvétel
feltételei:
A pályázati ajánlatokat 2008. április 28-án,
8–10 óráig kell leadni a sárbogárdi városi polgármesteri hivatal 6-os számú irodájában.
A versenytárgyaláson a licitlépcsõ 1.000 Ft. Az
értékesítésre meghirdetett ingatlanok elõzetes
idõpontegyeztetés szerint megtekinthetõk.
Érdeklõdni a polgármesteri hivatalban, vagy telefonon a 25/520-260-as számon Fehér Mihálynénál lehet.
Konzultációs idõpont: 2008. április 25-én
8–10 óráig
A konzultáció helye: Sárbogárd város polgármesteri hivatala, I. emelet, 6. sz. iroda.
A versenytárgyalás ideje: 2008. április 28-án,
10.30 órakor kezdõdik, és a pályázati felhívásban szereplõ sorrendben történik.
A versenytárgyalás helye: Sárbogárd város
polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd,
Hõsök tere 2.
Juhász János polgármester
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A Fejér Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Sárbogárdi
Kisebbségi Önkormányzat szeretettel meghívja az érdeklõdõket

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSRE.
TÉMA: TÁRSADALMI PÁRBESZÉD ROMA ÜGYEKRÕL.
Helyszín: Sárbogárd város polgármesteri hivatalának díszterme.

Idõpont: 2008. április 16., 9.00 órakor.
Oláh József, RODOSZ Fejér Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
(06-20-403 0881);
Lakatos Gyõzõ, Sárbogárdi Kisebbségi Önkormányzat (06-20-923 8961).

Pályázati felhívás

FELHÍVÁS

Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet 4
órás

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
közterületek használatának szabályozásáról és
rendjérõl szóló, többször módosított 11/1997.
(V. 21.) Ktr. számú rendelet 19. §-a szerint az ingatlan tulajdonosa, kezelõje, tartós használója,
illetõleg haszonélvezõje (a továbbiakban
együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlannal határos járda, zöldsáv, nyílt árok és
ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladék eltávolításáról.
Az üzletek, szórakozó-, vendéglátó- és egyéb
árusítóhelyek, intézmények, szolgáltató- és termelõtevékenységet végzõ egységek elõtti járdaszakaszt, illetõleg a járda melletti zöldsávnak
az úttestig terjedõ teljes területét a használó, eltérõ megállapodás esetén a tulajdonos köteles
tisztán tartani.

ügykezelõi munkakör
betöltésére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
Ügyiratkezelés, postai küldemények kezelése,
postakönyv vezetése, egyéb ügyviteli jellegû
feladatok ellátása

Feltétel:
Középfokú iskolai végzettség. Ügykezelõi alapvizsga.
Pályázat benyújtása: Sárbogárd város jegyzõjének címezve.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
április 21-e.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 30-a.
Az álláshely a pályázat elbírálását követõen
2008. május 5-étõl betölthetõ.
További részletek a hivatalban.

Juhász János polgármester

Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

gazdasági osztályvezetõ
munkakör

Pályázati felhívás

betöltésére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör
betöltésére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
A gazdasági osztály vezetése, az osztályon dolgozók munkájának összehangolása, feladataik
ellenõrzése.

A munkakör betöltésének feltételei:

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzati költségvetés teljesítéséhez fûzõdõ feladatok, számviteli folyamatok szabályozottságának biztosítása, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, támogatások, pályázatok, egyéb pénzügyi
elszámolásokhoz adatszolgáltatás, pénzügyi információs rendszer mûködtetése.
Pályázat benyújtása Sárbogárd város jegyzõjének címezve. Részletes szakmai önéletrajz. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat. Közigazgatási alapvizsga.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 21-e.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 30-a.
Az álláshely a pályázat elbírálását követõen 2008. május 5-étõl betölthetõ.
További részletek a hivatalban.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar
állampolgárság. Összeférhetetlenség. 5 éves
szakmai gyakorlat. Pályázat benyújtása Sárbogárd város jegyzõjének címezve. Részletes
szakmai önéletrajz. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Iskolai és szakmai
végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
április 21-e.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 30-a.
Az álláshely a pályázat elbírálását követõen
2008. május 5-étõl betölthetõ.
További részletek a hivatalban.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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II. Suzuki Barta nõi amatõr kézilabda-bajnokság
Április 4-én este befejezõdött a nõi kézilabda-bajnokság.
Tétje a Légió 2000, Suzuki Barta mérkõzésének volt, mely a
harmadik hely sorsát volt hivatott eldönteni. Eredmények:

Gázmodul-Fair Bútor–Bajos Csajok 23:8 (13:3)
Vezették: Gerse F., Takács L. Gázmodul: Dallosné, Tar, Kovács, Lepsényi D.,
Kiss, Freschli, Dallos V. Csere: Dallos K., Szõnyegi, Lekner N. Bajos Csajok:
Mészáros, Bárányos, Soós, Foltányi, Lekner A., Vörös, Flõgl. Csere: Veresné,
Demeterné, Lepsényi A. Kiállítás: 0, illetve 0. Hétméteres: 4/2, illetve 3/1.
Góldobók: Dallos K. 5, Tar 2, Szõnyegi 1, Dallos V. 4/1, Freschli 2, Lepsényi D.
3/1, Lekner N. 3, illetve Soós 3, Foltányi 1, Lekner A. 1, Demeterné 1, Flõgl 0/1.

Légió 2000–Suzuki Barta 14:18 (8:8)
Vezették: Fekete L., Rehák S. Légió: Németh, Oláh, Vitéz, Nagy, Fekete, Balogh, Nagyné. Csere: Jungwirth, Goldberger, Gál, Kovácsné, Szabó. Suzuki
Barta: Huszár, Karnis, Vizi, Kiss, Vámosiné, Koncz, Takács. Csere: Vitéz,
Kulifai, Braun, Nagy. Kiállítás: 0, illetve 0. Hétméteres: 1/1, illetve 4/3. Góldobók: Vitéz 2, Fekete 1, Nagy 5/1, Balogh 1, Oláh 4, illetve Karnis 1, Kiss 5,
Koncz 6/1, Vizi 3/2.

Qualitybuild–Sárbogárd ÖTYE 13:25 (7:14)
Vezették: Fekete L., Gerse F. Qualitybuild: Jákli, Parrag, Fûrész, Mészáros,
Iványi, Csepregi, Gazsó. Csere: Pajor, Suplicz, Braun, Mendi, Pável, Mihalkó.
Sárbogárd ÖTYE: Némethyné, Herczeg, Szeip, Földiné, Takács, Killerné,
Horváthné. Csere: Reiter, Sárköziné, Molnárné, Szántó, Lepsényiné, Vargáné,
Háriné. Kiállítás: 0, illetve 0. Hétméteres: 4/2, illetve 4/4. Goldobók: Fûrész
1/1, Iványi 1, Mészáros 2, Csepregi 1, Pajor 1, Parrag 5/1, illetve Sárköziné 1,
Takács 1, Horváthné 3, Földiné 6, Szántó 2, Killerné 5, Szeip 3/3, Háriné 1.

Az eredményhirdetés elõtt a világbajnok Black Time táncegyüttes magas
színvonalon elõadott mûsora szórakoztatta a közönséget és a bajnokság
csapatait. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a csapatok, a diákolimpia

SAK-hírek
Hazai asztaloknál folytatta a SAK NB III-as csapata a mérkõzéseit április
5-én, szombaton. A Dunaújvárosi ASE volt az ellenfél.
Az õszi fordulóban nagy csatában 10:8-ra a dunaújvárosiak nyertek, és
most is szoros eredményre lehetett számítani. Azonban most sajnos elég
hamar látszott, hogy nincs egy súlycsoportban a két csapat. A párosoknál
a Lovász Lajos—ifj. Papp László páros hozta a mérkõzést, a Dörögdi Gábor—id. Papp László páros azonban 3:1 arányban veszített.
Az egyéni mérkõzések sem alakultak sokkal jobban. Lovász Lajos három
egyéni mérkõzést nyert, ifj. Papp László egy mérkõzést, míg id. Papp László és Dörögdi Gábor most nem tudott nyerni, így a végeredmény 13:5 lett a
vendégek javára.
A pontversenyben a SAK csapata jelenleg a hetedik helyen áll, egyelõre
nem kell tartani a kieséstõl, de sokkal jobb játékra van szükség, hogy nyugodtan várjuk a verseny végét.
A megyei elsõ osztályban játszó csapat pénteken játszotta soron következõ mérkõzését, és a székesfehérvári Szondi csapatához utaztak. A kettes
csapat sem volt pénteken a helyzet magaslatán; a csúfos vereségtõl a Németh János, Lajtos József, Szõnyegi Tibor, Tósoki Fanni összeállítású csapatot Németh Jani mentette meg és szerezte a csapat egyetlen gyõzelmét, így lett a végeredmény 17:1 a Szondi csapatának javára.
A következõ héten mind a két hazai csapat itthon játszik, és bízunk benne,
hogy jobb eredményeket érnek el. 11-én, pénteken, a megyei csapatnak
18 órakor a Polgárdi csapata lesz az ellenféle, míg 12-én, szombaton, 11
órakor az NB III-as csapat a Szabadbattyán csapatát fogadja. Bízunk benne, hogy jó mérkõzéseket láthatnak a kilátogató nézõk.
Mindenkit szeretettel vár a ...
SAK csapata

megyei selejtezõ döntõjén II. helyezést elért fiúk sorfala között Rehák Sándor vezetésével vonultak be. Sárközi L. elõször a VI. helyezett csapat kapitányát szólította ki az oklevél átvételére, melyet a Bajos Csajok részérõl
Veresné Csajbók Csilla vett át. Az V. helyezett csapat részérõl Pajor Anita
csapatkapitány, a IV. helyezett Légió 2000 csapat részérõl Fekete Andrea
csapatkapitány vette át az elismerést. Sárközi László úr felkérte Rigó László alpolgármestert, Sinka Attila képviselõt, Kakas Krisztinát és Horváth Tamást az érmek átadására az elsõ három helyezett csapat játékosainak: III.
helyezést ért el a Suzuki Barta csapata, csapatkapitányuk, Koncz Diána a
dobogó 3. fokára lépett, s vette át a megérdemelt oklevelet és bronzérmet.
II. helyezést ért el a Gázmodul–Fair Bútor csapata, a csapatkapitány, Tar
Nikolett a dobogó 2. fokán vette át az oklevelet és ezüstérmet. I. helyezést
ért el a Sárbogárd ÖTYE csapata, csapatkapitányuk, Földiné Németh Klára
a dobogó legfelsõ fokán Rigó László alpolgármestertõl vette át az oklevelet
és az aranyérmet. A vándorserleget Sárközi László adta át.
Kakas Krisztina a Suzuki Barta nevében ajándéktárggyal kedveskedett a
játékvezetõknek: Fekete Lászlónak, Rehák Sándornak és Takács Lajosnak,
a jegyzõkönyvvezetõnek, a takarítónõnek és a tudósításért Gróf Ferencnek.
Mint minden bajnokság után, a tornaválogatottat köszöntötték: Huszár
Klára (Suzuki Barta), Vitéz Anikó (Légió 2000), Fûrész Tímea (Qualitybuild),
Földiné Németh Klára (Sárbogárd ÖTYE), Nagy Andrea (Légió 2000),
Koncz Diána (Suzuki Barta), Szeip Klára (Sárbogárd ÖTYE).
Egy-egy szál rózsával, nagy taps kíséretében köszöntötték a játékosokat.
A torna gólkirálynõje címet Lepsényi Dóra, a Gázmodul–Fair Bútor játékosa nyerte el. A kupát és az oklevelet Sárközi László adta át. A legjobb edzõ
címet Sárköziné Kovács Katalin, a legaktívabb edzõ címet Nagy Beatrix
(Suzuki Barta) kapta. A legértékesebb játékos Jungwirth Renáta. Külön díjazta Sárközi László a játékvezetõ megsértéséért Weisz György szponzort.
A Mosoly TV nevében Révész Csaba egy-egy cédével jutalmazta a legvidámabb csapat, a Qualitybuild tagjait, melyen az összes mérkõzésük szerepel.

A bajnokság végeredménye:
1. Sárbogárd ÖTYE
9
1
205:132 18
2. Gázmodul–Fair Bútor
7
1
2
178:153 15
3. Suzuki Barta
6
1
3
158:120 13
4. Légió 2000
5
5
174:168 10
5. Qualitybuild
1
9
137:191
2
6. Bajos Csajok
1
9
112:198
2
A zárszót Sárközi László mondta, majd úgy köszönt el a játékosoktól, hogy
reméli, õsszel folytatódik a bajnokság. Mindenkinek jó pihenést kívánt.
Viszontlátásra!
G. F.
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A Déli-csoport eredményei:
Elõszállás–Rácalmás 0-1 (0-0)

„Sárbogárdiaktól” kapott ki csapatunk

Gólszerzõ: Bán.

Cece—LSC Sárbogárd 4:3
Cece: Kimiti, Hegedûs Gy., Pintér, Király, Csuti,
Tóth, Klazer, Juhász, Németh, Hegedûs J.,
(Tángli), Szikszai (Barta).
LSC Sárbogárd: Sipõcz, Pálinkás, Szabó K. J.,
Bognár, Huszár (Barabás), Lakatos, Csuti, Kapusi, Szabó A. (Tomán), Kõvágó, Csendes.
Sárgalap: a hazaiaknál 17’ Juhász, a vendégeknél 39’ Huszár, 47’ Csendes, 50’ Csuti Z.
Igazán fordulatos, jó iramú, izgalmas, eseményekben bõvelkedõ mérkõzést játszott a két csapat egymással. Korai sárbogárdi vezetést fordított meg a cecei csapat. Ez csak a második félidõ

Köszönettel
A LSC vezetõsége, játékosai, szurkolói megköszönik Menyhárt Tamásnak és Körmendi Józsefnek, hogy a mérkõzés befejezése után vendégül látták õket. Körmendi úr nem felejtette el
a sárbogárdi futballistákat. Így is lehet sportbarátságot kötni. Köszönjük!
Tisztelettel: a sárbogárdiak

AEK Beloiannisz–Vajta 6-0 (4-0)
Gólszerzõ: Leonidasz (2), Petkes (2), Varga,
Jorgosz.

elején sikerült. Huszár elsõ félidõben lõtt góljára
öt perc alatt kettõvel válaszoltak.
Csapatunk még kiegyenlített, de ennek sem sokáig örülhetett. Két góllal húztak el a hazaiak rövid idõ alatt. A mérkõzés utolsó negyedórájában
játékosaink mindent megtettek az egyenlítésért,
ami majdnem sikerült is.
Az elsõ félidõben kiválóan ténykedõ játékvezetõnek a második játékrészben vitatható ítéletei
voltak.
A hazai gyõzelem és a három pont sokat lendített a cecei csapaton.
Vasárnap hazai pályán játszik a Sárbogárd. Nagyon nagy szükség lenne a bajnoki pontokra nekünk is, hogy elmozdulhassunk a tabella végérõl. Eddig a tavaszi hazai mérkõzéseket megnyertük. Reméljük, így lesz a hétvégén is. Az ellenfél Mezõszilas csapata lesz. A bajnoki mérkõzés 16.30 órakor kezdõdik.
Ifjúsági mérkõzés:
Cece–LSC Sárbogárd 1-1
Az õszi vereség után szép eredmény az idegenben elért döntetlen.
T. Z.

Szabó Béla
58-24
52-19
55-23
55-26
40-23
31-27
32-30
33-39
34-32
26-28
28-42
27-38
29-32
27-65
18-56

Kulcs–Sárszentágota 2-2 (2-1)
Gólszerzõ: Hadnagy, Radnó, illetve Kuczi (2).

A Déli-csoport állása:
1. Nagyvenyim
2. Dég
3. Sárszentágota
4. Alap
5. Beloiannisz
6. Elõszállás
7. Besnyõ
8. Rácalmás
9. Nagylók
10. Kulcs
11. Vajta
12. Mezõkomárom
13. Perkáta

16
17
16
16
17
17
16
17
17
17
16
17
17

13
12
12
10
10
6
6
5
6
4
3
2
1

2
3
2
3
3
4
4
6
2
5
2
-

1
2
2
3
4
7
6
6
9
8
11
15
16

71-20
44-14
43-21
48-17
44-32
39-28
31-36
34-34
33-47
29-45
23-41
19-61
14-76

41
39
38
33
33
22
22
21
20
17
11
6
3

Mezõfalva–Seregélyes 0-1 (0-1)
Gólszerzõ: Tömör. Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

LMSK–Adony 0-1 (0-0)
Gólszerzõ: Král. Ifjúsági mérkõzés: 0-2.

Enyingi VSE–Tác-Csõsz 2-2 (0-0)
Gólszerzõ: Molnár, Szabó, illetve Babai, Nagy. Ifjúsági mérkõzés: 13-0.

Zichyújfalu–Pálhalma 0-5 (0-1)
Gólszerzõ: Romhányi, Papp (2), Tóth, Vincze. Ifjúsági mérkõzés: 1-7.

Káloz–Füle 6-0 (3-0)
Gólszerzõ: Molnár (3), Májer D. (2), Májer Gy. Ifjúsági mérkõzés: 12-2.

Cece–Sárbogárd SE 4-3 (0-1)
Gólszerzõ: Csuti, Hegedûs J., Barta, Juhász, illetve
Huszár, Csendes (2). Ifjúsági mérkõzés: 1-1.

Baracs–Lajoskomárom 5-0 (2-0)
Gólszerzõ: Szurma, Meggyes, Szabó (2), Éliás. Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

A Femol-csoport állása:

A Roneko-csoport állása:
3
4
4
5
5
6
9
10
9
9
10
9
8
13
15

Mezõkomárom–Dég 1-4 (1-0)
Gólszerzõ: Szegedi, illetve Cseke, Sörös, Gulyás,
Horváth.

Gólszerzõ: Balogh, Fekete, Horváth, illetve Nagy,
Takács, Subi. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.

úgy tûnt, fáradt, de a második félidõben ez már
nem látszott rajta. A többi játékost is lehetne elemezni, de kijelenthetõ, hogy mindenki kifejezetten jó formában focizott.
A tavaszi szezont repülõrajttal kezdtük, mivel
még nincs vereségünk.
Hétvégén Bicskére látogatunk. Ha lehozzuk a
meccset, akkor megemelem a kalapom a csapat
elõtt.
Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós–Velence 1:2 (0:1)
Ifjúsági csapatunk már évek óta nem tudja legyõzni a velencei fiatalokat, és — mint az eredménybõl kitûnik — ez most sem sikerült, bár
hozzáteszem: egy kis szerencsével nyerhettünk
volna. A mérkõzés összképét tekintve a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

1. Velence
20 16 1
2. Kápolnásnyék
20 14 2
3. Alba Regia
20 14 2
4. Bicske
20 12 3
5. Sárszentmiklós
20 10 5
6. Polgárdi
20 9 5
7. Szabadegyháza
19 9 1
8. Sárosd
20 9 1
9. Kisláng
20 8 3
10. Aba-Sárvíz
20 8 3
11. Etyek
20 7 3
12. Iváncsa
20 6 5
13. Bakonycsernye
20 5 7
14. Sárszentmihály
19 6 15. Pusztaszabolcs
20 2 3
A Csór visszalépett a bajnokságtól.

Nagylók–Besnyõ SE 7-3 (3-0)
Gólszerzõ: Lendvai (3), Horváth (2), Répási, Killer,
illetve Tiringer (2), Farkas.

A Femol-csoport eredményei:
Mezõszilas SE–Kisapostag 3-3 (1-1)

Sárszentmiklós–Velence 0:0
Sárszentmiklós, 350 nézõ, vezette: Závodka.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó L.,
Csanaki, Szarka, Salga, Vámosi, Emperger, Bakos (Zámbó), Král, Tórizs (Arany). Edzõ: Horváth
Csaba. Velence: Krencz, Totsche, Keller, Csordás, Lába, Tóth, Kõvári, Csanádi, Vas (Csorba),
Bobory, Németh. Edzõ: Keller József.
Rangadóra készült csapatunk, melyhez jó talajú
pálya és jó idõ párosult, tehát minden feltétel
megvolt egy jó mérkõzéshez. Mint a nézõszámból is kitûnik, sokan kíváncsiak voltak a mérkõzésre.
Már az elsõ percben betalálhattunk volna, mikor
Tórizs kilépett a védõje mellõl, és ellõtte a labdát, mely alig ment a kapu mellé.
A mérkõzés hátralévõ részében váltakozva kerültek veszélybe a kapuk, de egyértelmûen megállapítható volt, hogy helyzetkihagyásban Bobory viszi a prímet.
A mérkõzés összképét tekintve két igazán jól felkészített csapat játszott egymás ellen, akik elsõsorban a védekezést tartották szem elõtt a támadás lehetõségét nem feladva.
Kijelenthetõ, hogy jó iramú mérkõzésen igazságos eredmény született. A beharangozottnak
megfelelõen, aki kint volt a meccsen, az nem
bánta meg, mert attól függetlenül, hogy gól nem
született, senki sem unatkozott.
Csapatunk fiatalítása (Vámosi, Emperger) eddig
sikertörténetnek tûnik, mert mindkét fiatal kifejezetten jól játszott. Vámosi a középpálya közepére került, mely szerepkörben a mérkõzés elején még nem találta el igazán a ritmust, de folyamatosan ráérzett. Empergerrõl már az elsõ félidõ
vége felé kezdtem lemondani, mert számomra

Perkáta–Nagyvenyim 1-4 (0-3)
Gólszerzõ: Palóka, illetve Fink, Török, Nemes (2).

49
44
44
39
35
32
28
28
27
27
24
23
22
18
9

1. Pálhalma
19 17 1 1
2. Adony
20 14 3 3
3. Seregélyes
20 13 2 5
4. Baracs
20 12 3 5
5. LMSK
20 11 2 7
6. Káloz
20 8 3 9
7. Enying
20 7 5 8
8. Mezõszilas
20 7 4 9
9. Cece
19 7 4 8
10. Kisapostag
20 6 5 9
11. Mezõfalva
20 11 4 5
12. Tác-Csõsz
20 5 5 10
13. Lajoskomárom
20 6 1 13
14. Zichyújfalu
20 5 4 11
15. Sárbogárd
20 5 3 12
16. Füle
20 - 1 19
A Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

72-14
53-16
65-32
40-18
36-28
41-32
39-43
52-45
37-39
29-36
34-25
36-46
21-55
36-54
27-59
14-90

52
45
41
39
35
27
26
25
25
23
22
20
19
19
18
1

12

KÖZÖSSÉG

2008. április 10. Bogárd és Vidéke

Egészségnap Alsószentivánon
A IV. Béla Általános Iskola hagyományos rendezvényei közé tartozik az április elején rendszeresen megtartásra kerülõ egészségnap is. Ezen a napon játékos tevékenységekbe ágyazottan próbáljuk meg közvetíteni diákjaink felé az egészséggel kapcsolatos értékeket. A folyosói faliújságon az egészséges táplálkozásra hívtuk
fel a tanulók figyelmét. A fehérjék, zsírok, szénhidrátok, vitaminok szerepét ismertetõ prospektusokhoz a gyerekek rajzoltak színes, figyelemfelkeltõ plakátokat. A délután folyamán a gyerekek
egy vetélkedõn mérhették össze az egészséges életmód témakör
területén felhalmozott tudásukat. A feladatok között egyaránt
szerepeltek elméleti feladványok (pl. totó, elsõsegély-nyújtási
alapismeretek, szókeresõ) és ügyességi feladatok (pl. almaevõverseny, pantomim, verses szlogen írása az egészségrõl stb.) is. A
vetélkedõben alaposan elfáradt csapatok olyan egészséges „vitaminbombák” rendkívül gyors elfogyasztásával pótolhatták erejüket, mint a jódozott margarinos kenyér retekkel, vagy a gyümölcssaláta. Az egészségnap programját az iskola sportpályáján végzett
labdajátékok zárták, hiszen az egészséges életmódhoz nemcsak a
helyes táplálkozás, hanem a rendszeres napi testmozgás is hozzátartozik.
Kiss Attila

Megyei verseny a Kossuthban
Az idei tanévben az a megtiszteltetés érte iskolánkat, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek 6-7. osztályosai részére meghirdetett megyei tanulmányi verseny házigazdái lehettünk április
7-én.
A Kossuth Zsuzsa Általános Iskola és Speciális Szakiskola dolgozói és tanulói lelkesen készültek az izgalmas megmérettetésre.
Szerte a megyébõl érkeztek a 4 fõs csapatok. A kezdeti izgalmakat
kedves vendéglátással sikerült oldani.
Elõször az egyéni magyar irodalom feladatsorok megoldásával,
majd némi pihenõ után a csapatok a nyelvtan, történelem, földrajz, természetismeret és az életvitel tantárgyak állomásain
bizonyították fölkészültségüket.
Több érdekes feladat tette színessé a versenyt. Például tündérországban kellett lakodalmat rendezni, el kellett készíteni az esküvõi meghívót, összeállítani a lakodalom étrendjét, tudósítani kellett a pákozdi csatáról, beszámolót írni a víz és a vízpart védelmérõl, a fõzéshez tábortüzet rakni és izgalmas rejtvényfeladványokban Magyarország folyóit, nevezetességeit kellett bemutatni.
Jó hangulatban telt el a nap. A csapatok izgalommal számolták
pontjaikat, ahogyan állomásról állomásra haladtak. Minden tantárgyi zsûri 3-3 fõbõl tevõdött össze, melyben helyet foglaltak a
helyi és a vendégcsapatok gyógypedagógusai is. Ahogy mondani
szokták, a zsûrinek nem volt könnyû dolga. A legügyesebbnek a
bicskei csapat bizonyult. Immár harmadik alkalommal nyerték
meg a megyei döntõt, sõt, az elmúlt esztendõben õk voltak az országos bajnokok is. Székesfehérvár csapata 2. helyezést ért el,
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves barátait

2008. április 14-én (hétfõn) 17 órára
Váraljai Péter

„VIRÁGMOTÍVUMOK VETÉLKEDÉSE”
címû kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Bõjtös Attila.
Közremûködik: az evangélikus gyülekezet énekkara.
A fafaragó kiállítása május 10-éig tekinthetõ meg.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Mór lett a harmadik, Sárbogárd a negyedik, Dunaújváros pedig az
ötödik helyen szerepelt.
Eredményt hirdettünk az irodalom egyéni legjobbjai között is. A
csapatok legügyesebb tagjai könyvjutalmat, íróeszközöket és oklevelet vehettek át. Az együtt töltött nap után mindenki jó
érzéssel mehetett haza.
Gratulálunk minden versenyben résztvevõnek!
Vámosiné Biber Márta
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerõseit

2008. április 11-én, pénteken, 19 órára
a sárszentmiklósi klubkönyvtárba

A KÖLTÉSZET NAPJÁN
megrendezésre kerülõ estünkre és a

SZÍN- ÉS FORMAVILÁG
címû kiállítás megnyitójára.
A kiállítók nevében is: Macsim András, Zocskár András, Varga László
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!
Április 12., szombat, 19 óra:

P. S. I Love You
Színes, szinkronizált, amerikai filmvígjáték

József Attila Mûvelõdési Központ színházterme
Sárbogárd, Hõsök tere 3., telefon: 06 (25) 460 031.

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

A gyönyörû Holly Kennedy-nek (Hillary Swank) nem is lehetne boldogabb
élete: nagy szerelméhez, a szenvedélyes Gerry-hez (Gerard Butler) ment feleségül, aki bármikor képes mosolyt csalni az arcára. Így amikor a férfi betegségben meghal, Holly összeomlik, és õ sem akar tovább élni. Halála
elõtt Gerry számos levelet írt Holly-nak, melyek segítségével talán a nõ
nem csupán gyászán lesz úrrá, de ismét felfedezheti önmagát. Az elsõ üzenet Holly harmincadik születésnapján érkezik egy torta és — a nõ legnagyobb megrökönyödésére — egy magnókazetta formájában, melyen
Gerry szól hozzá. A férfi arra kéri õt, hogy mozduljon ki otthonról és ünnepelje meg a születésnapját. Az elkövetkezõ hetekben, hónapokban mind újabb
és újabb üzenetek jönnek Gerry-tõl, méghozzá a lehetõ legmeglepõbb formában, és mindegyik egy-egy új kalandra buzdítja Holly-t. Az üzeneteket
mindig ugyanaz a mondat zárja: „P. S. I Love You” („Utóirat: szeretlek”).

Gratulálunk!

Különdíjban részesült a Titán együttes a Hajdúszoboszlón
megrendezett Party SZTÁR címû tévés vetélkedõn, melyet az
elmúlt hét elején rendeztek. Az elismerés révén lehetõségük
nyílik egy stúdióban elkészíteni az elsõ igazi demofelvételüket,
azaz bemutatólemezüket.
Gratulálunk! Sok sikert a jövõben is!
Hargitai Kiss Virág
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FILOZOFÁLGATÁS
Nagymama receptjei
RÉGI ÍZEK, RÉGI ÉTELEK
Parasztos köménymagleves
Hozzávalók 4 személyre: 60 g füstölt szalonna, 30 g liszt, 1 db vöröshagyma, 1 mokkáskanál köménymag, 2 db zsemle fölkockázva,
só.
Elkészítés: A szalonnát apró kockákra vágjuk, és kisütjük a zsírját. A
szalonnatepertõt kivesszük és félrerakjuk. A visszamaradt zsírból a
liszttel sötétbarna rántást készítünk, amikor barnulni kezd, akkor hozzáadjuk a köménymagot. Végül felengedjük hideg vízzel, megsózzuk, beletesszük az egészben hagyott hagymát, és felforraljuk. Lassú tûzön
fõzzük, majd eltávolítjuk a hagymát, és beletesszük a szalonnatepertõt.
Forrón pirított zsemlekockával tálaljuk.

Babsterc
Hozzávalók: 200 g szárazbab, 400 g liszt, só, 200 g zsír.
Elkészítés: A babot elõzõ napon beáztatjuk. Majd másfél liter sós vízben
puhára fõzzük. Vastag falú edényben a lisztet egy kevés sóval együtt
szárazon, lassú tûzön, állandó kavargatás közben aranysárgára pirítjuk.
Óvatosan hozzáadunk a liszthez 1 liter forró bablevet, majd jól elkeverjük, meglocsoljuk a felforrósított zsiradékkal, és belekeverjük a fõtt babot. Egy kevés ideig pihenni hagyjuk, aztán villával szétnyomkodjuk a
babszemeket. Fogyasztás elõtt sütõbe tesszük és felforrósítjuk, meg is
piríthatjuk, hogy szép színt kapjon. Salátákkal, aludttejjel, tejföllel, fogyasztható, vagy mártásos húsok mellé körítésnek adhatjuk.

Hájas tészta
Hozzávalók: 500 g liszt, 500 g háj, 1 evõkanál cukor, 2 tojássárgája, ecet, só (esetleg kevés savó, vagy tejföl), lekvár.
Elkészítés: A hájat megkaparjuk, vagy ledaráljuk. A lisztbõl, tojásból kevés ecetes víz (esetleg savó vagy tejföl) hozzáadásával tésztát készítünk, kinyújtjuk. A hájat kevés liszttel elkeverjük, rátesszük a kinyújtott
tésztára, majd a tésztával együtt összehajtogatjuk. Félórai pihentetés
után kinyújtjuk, ezt háromszor megismételjük, sima és dupla hajtásokkal. Végül vékonyra kinyújtjuk, négyszögletes darabokra vágjuk. Ha
lekvár nélkül akarjuk, kisebb négyszögeket vagy alakokat vágunk, ha
lekvárral kívánjuk készíteni, akkor nagyobbakat (8 x 8 cm). Megkenjük
szilva-, meggy- vagy málnalekvárral és háromszögletûre hajtjuk. Kizsírozott tepsiben, jó meleg sütõben megsütjük. Porcukorral meghintve
tálaljuk.

Sárbogárdi székhelyû szolgáltató cég
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕI VÉGZETTSÉGGEL ÉS
KÖNYVELÕI GYAKORLATTAL RENDELKEZÕ

fõkönyvelõt keres.
Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:

V-DBK Fõvállalkozói Kft.
7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.

Csak politikamentesen! Ez egy független újság, világos? Mert
most megint keményen vetõdnek fel a kérdések, s az igazat megmondva, nehéz politikamentesnek lenni. Meg kell próbálni, igaz?
Ugyanis van most ez a kormányzati válság, vagy mi a szösz. Kormányoztak, kormányoztak, aztán egyszer csak baj lett. A nép a saját bõrén érzi, hogy zûr van, az istennek sem akar elég lenni a fizetés, a jobboldali szomszéd is panaszkodik, a baloldali szomszéd is
panaszkodik, sztrájkok vannak, mindenfelé csak a nagy elvonások
dühítik a polgárt, nagy az adó. Tojásokkal dobálják, pfújolják a fejeseket, és verik, lövik a tömeget az utcán. Ilyen eddig nem volt.
Mi ez? A jó svádájú, nagyorrú embernek mintha már nem lenne
olyan jó a dumája, mintha kicsit összement volna az arca. Az rázós
volt, amikor õ maga kimondta, hogy elrontották, nem is kicsit, hanem nagyon (õ más szavakat használt), és hogy hazudtak is õk nekünk. És fél az ember, mert okos fickók szájából elhangzott, hogy
rossz évek következnek, még rosszabbak, mint az eddigiek. Mi
van itt? Senki nem tudja rendesen elmagyarázni, hogy mitõl lett
baj. Lehet, hogy nem is tudja senki? Úgy jött, mint az árvíz vagy a
jégesõ?
Vannak, akik azt mondják, hogy nincs is baj, csak az ellenzék akciózik, mert meg akarják szerezni a hatalmat. Hajaj! Õk maguk sem
hiszik, hogy ez igaz.
Állapodjunk meg abban, hogy nem tudjuk, mi is van itt valójában.
Mondanak mindenfélét, de épp ez a gond. Úgy érezzük, hogy a fele sem igaz.
Na most! Nekem az a kérdésem, hogy mi itt a tájékozódási pont.
Azaz milyen iránytûje adódik ma egy közönséges halandónak?
Mit gondoljon, mit cselekedjen?
Most jön a filozófiai probléma! Az az õsi (és mindmáig meg nem
válaszolt) kérdés, hogy van-e valami törvényszerûsége a történelem menetének, ki vagy mi irányítja a globális folyamatot. Az a
baj, hogy erre többféle válasz is adódik. Régen azt mondták, hogy
az Isten vagy az istenek irányítják. A régi görögök úgy vélték, hogy
az istenek marakodása, Zeusz pillanatnyi indulatai döntötték el a
trójai háború és az emberek sorsát. A keresztények, zsidók és a
mohamedánok hisznek egy mindenható atyában, aki mindenben
intézkedik. Pár száz évvel ezelõtt hittek az értelem erejében, de
ma, két világháború és a fegyverkezési hajsza után ez már nem
megy. Komoly, szakállas tudósok a 19. században rámutattak,
hogy az érdek, a pénz a meghatározó erõ, a „manimanimani”. Ma
úgy mondjuk, hogy a bankok. De vannak nagy vagányok, akik vigyorogva azt mondják: „Keresd a nõt!” Ott volt, ugye, Trójánál a
szép Heléna. És sorolhatnám a királyi szeretõket, hetérákat, kurtizánokat. És a mai pipik? Õk aztán tudnak (és tudnak) súgni,
zsarolni! Ámde milyen megejtõ gondolat volt Petõfinél, hogy „a
víz az úr” a gályák fölött, szóval a nép csinálja a történelmet! De
szép volna!
Mikor összeomlott a szovjet birodalom, a világtörténelemnek talán a legnagyobb hazugsága, úgy éreztük, van igazság. Mûködik
valami titkos erõ, amelyet erkölcsnek szoktak nevezni. Ma is így
érezzük?
Én, velem született optimizmusomnál fogva, ma is így érzem.
Elõbb-utóbb gyõz az igazság.
(L. A.)

A CITY CARTEL INGATLANIRODA helyi képviselete

és
ügyfelei részére ingatlanokat.
Teljes körû ügyintézés,
hitel lebonyolítás egyénre szabott konstrukcióval.
Egyszerûtõl a „speciálisig”, akár meglévõ ingatlanra is.
Telefon: 06 (30) 979 8469
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Mese az Esthajnalcsillagról
Volt egyszer a régi idõkben egy királyság. Ennek
a királyságnak nagyon különös zászlója volt. Sötétkék, majdnem fekete alap, a közepében pedig
egy aranyszínû pont ragyogott. Ez az Esthajnalcsillag volt, a sötétkék posztó pedig az éjszaka
elõtti, illetve a kora hajnali ég színére emlékeztetett.
Ennek az országnak a lakói úgy hívták az Esthajnalcsillagot, hogy Isten szeme. Isten felnyitja a
szemét este az égen, és figyelmeztet, hogy fejezzük be a munkát, térjünk nyugovóra, mert jön
a sötét éj; és felnyitja a szemét hajnalban, biztat
és reményt ad, hogy felkel a nap, meleg lesz és
világosság.
Napközben az emberek úgy élték az életüket,
mint bármilyen más ország lakói.
Egy szép napon a királylány, aki már hajadonná
serdült, kikocsizott az erdõbe a barátnõivel és
szolgaseregével. Volt egy kis tó nem messze a
kastélytól, ott akart fürödni.
Igen ám, de útközben, amikor a tó felé kocsikázott, megtámadták õket a rablók. Mert rablók is
voltak ebben az országban. Nem volt olyan nyugodt és békességes, mint amilyennek a kastély
környékén látszott. Az erdõ, a sötét erdõ tele volt
haramiával. Nagyon megijedt a királylány, hogy
mi lesz most.
Ám ekkor az erdõbõl elõlépett egy ismeretlen lovag, talpig páncélban, leeresztett sisakrostéllyal, és a rablók közé ugratott. Kihúzta a kardját, és aprítani kezdte õket. Több sem kellett a
rablóknak, ijedtükben inaltak be az erdõ fái közé.
Habár sokan voltak, ettõl az egy lovagtól visszarettentek.
Amikor már nyugalom és béke volt, a királylány
kiszállt a hintóból, és így szólt:
— Köszönöm, lovag, hogy megmentetted az
életemet! Mutasd meg magad, hadd lássam az
arcodat!
De a lovag nem húzta föl a sisak rostélyát, hanem egy ideig szótlanul állt, aztán fölszállt a lovára és elvágtatott.
Teltek-múltak a napok, közeledett az ország ünnepe. Minden évben egyszer nagy sürgés-forgás támadt a kastélyban. A kastély népe fölkelt
már kora hajnalban, hogy lássák a Hajnalcsillagot, az Isten szemét. Amikor fölkelt a nap, megszólaltak a kürtök annak jeléül, hogy lovagi torna
kezdõdik. Lovagok érkeztek az ország minden tájáról megmérkõzni egymással. A bajvívás addig
tartott, amíg az Esthajnalcsillag ismét föl nem
tûnt az égen. Ekkor ünnepi vacsorát rendeztek a
bajnokok tiszteletére.
Ez az év azért is volt különleges, mert most lett
felnõtt a királylány, és a király — ahogy az ország hagyományai kívánták — kihirdette, hogy
az idei torna gyõztesének adja a lány kezét.
A királylány reménykedett, hátha az ismeretlen
lovag is megjelenik majd, aki megmentette õt a
rablóktól. Amikor fölkelt a Hajnalcsillag, és az
egybegyûltek énekkel köszöntötték, õ csak tekintgetett jobbra-balra, hogy érkeznek-e már a
lovagok, és ott van-e közöttük az ismeretlen. Ott
volt bizony! Méltóságteljesen bevonult a lován.
Elkezdõdött a játék. Az volt ám a haddelhadd! A
lovagok kopjákkal meg kardokkal vívtak, kiütötték egymást a nyeregbõl. Mire leszállt az est,

Rejtvény
Már volt pontösszekötõ feladvány a rejtvényrovatban. Erre sok megfejtés is érkezett, ezért újra rajzoljatok, színezzetek, és küldjétek be a rajzot, hogy vajon mi szerepel a képen!

egyetlen lovag maradt gyõztesen a porondon: az
ismeretlen.
Ujjongott a tömeg, mert a királylány közben mindenkinek elmondta, hogy õ volt az, aki az erdõben megmentette az életét a haramiáktól. Így
hát a király is örült, hogy ez az ismeretlen lovag
lett a gyõztes. Fölállt a helyérõl és a bajnok felé
fordult.
— Mutasd az arcod, jó lovag!
Ezer meg ezer ember állt, ágaskodtak a kisebbek, nézték, hogy amikor a lovag fölemeli a sisak
rostélyát, akkor lássák, hogy ki is õ. De most
sem történt semmi. A lovag megsarkantyúzta a
lovát és elvágtatott a messzeségbe.
Nagy csalódás volt. A királylánynak talán még a
könnye is kicsordult. Dicséretére legyen mondva, hogy panaszszó nélkül ülte végig a vacsorát,
amelynek végén közösen énekeltek, majd ki-ki
nyugovóra tért.
A királylánynak nem jött álom a szemére, ott sóhajtozott a hálószobájában. Amint búslakodott,
egyszer csak kinézett az ablakon, és úgy látta,
mintha a kastély melletti dombtetõn ott lenne a
lovag. Ott ül és csak néz az éjszakába.
Gyorsan magára vett egy szép kis hermelinpalástot és kiosont a kastélyból. Elindult a domb felé. Amikor fölért a dombtetõre, csalódottan látta, hogy nem ezen a dombon ül a lovag, hanem a
következõn.
Lesietett a dombról. A következõ már egy kisebbfajta hegynek is beillett, mégis fölkapaszkodott rá, de megint ugyanaz a szomorúság érte:
rosszul látott. Nem ennek a kis hegynek a tetején ül a lovag, hanem még messzebb, egy nagy,
magas hegy tetején.
A királylány egész éjjel gyalogolt, míg végre hajnaltájban fölért a magas, kopár, sziklás hegy
csúcsára, és a hegytetõn valóban ott ült a lovag.
— Már vártalak — mondta csöndesen.
A királylány fölragyogott.
— Vártál? És most végre megláthatom az arcodat?
A lovag fölemelte a sisak rostélyát, s a tekintete
úgy ragyogott, mint a Hajnalcsillag, az Isten szeme, ami ugyancsak akkor bukkant föl az ég alján.
— Én vagyok a Hajnalcsillag fia — szólt a bajnok. — Azért jöttem, hogy vigyázzak rád, amint
Isten szeme vigyáz országod népére.
Levette a vaskesztyûjét — mert a lovagoknak
vaskesztyûjük is van —, kézen fogták egymást
és elindultak lefelé a hegyrõl. Mire fölkelt a nap,
otthon voltak a kastélyban, aludtak egy nagyot
az éjszakai túra után, másnap pedig megülték a
lakodalmat, elkezdõdött a nagy dínomdánom.
(Forrás: gyerekoldal.reformatus.hu)

A múlt heti rejtvény
megfejtése
Tavasz hegedûverseny: Antonio Lucio Vivaldi
(olasz), Tavaszi áldozás: Igor Stravinsky (orosz),
Tavaszi zsongás: Christian Sinding (norvég),
Tavaszi szimfónia: Robert Schumann (német),
Tavaszi szonáta: Ludwig van Beethoven (német).
Helyes megfejtés nem érkezett.

Heti idõjárás

Pénteken még a csütörtökihez hasonló, enyhe,
de változékony idõre számíthatunk: eleinte sokat süt majd a nap, majd a délutánra megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl záporok, zivatarok alakulnak ki. Szombaton északnyugat felõl hidegfront
érkezik, így mind többfelé beborul az ég. Sokfelé
lesz esõ, zápor, zivatar, helyenként felhõszakadással, jégesõvel. Míg keleten magasra emelkedik, északnyugaton jelentõsen visszaesik a
hõmérséklet. Vasárnap a front mögött érkezõ
szárazabb, hûvösebb levegõben már több órás
napsütésre számíthatunk, és csak szórványosan lehet rövid zápor. Hétfõn is változóan felhõs
idõ lesz, elszórt záporokkal, majd kedden több
felhõ érkezik fölénk, és több helyütt valószínû
kisebb esõ, záporesõ. A jövõ hét elsõ napjaiban
a hõmérséklet a sokévi átlag körül alakul. A várható nappali felmelegedés pénteken 17, 22,
szombaton 13, 23, vasárnap és hétfõn 13, 18,
kedden 12, 17 fok várható.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Április 12., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.40 Delta 9.15 Fel a cipõvel! 10.10 Az ezüst vadló 10.40 Pizsamaparti 11.05
Egy kamasz lány naplója 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40 Momentum 13.10 Klipperek
2. 0 13.40 Lég-Tér 14.10 Bajnokok Ligája-magazin
14.40 Euro 2008 Labdarúgó Eb magazin 15.10 Cselgáncs Európa-bajnokság 17.15 Ötcsillagos szerelem
18.05 Rocklexikon 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás
20.15 A társulat 23.10 Sporthírek 23.20 Koncertek az
A38 hajón 0.15 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõzés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Ki vagy
doki? 13.45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14.45
Tengeri õrjárat 15.50 Döglött akták 16.45 Rajzás – A
pusztítás napja 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.35
Csúcsformában 2. 21.20 Túszjátszma 23.30 Férjfogó
1.20 Halálra szóló barátság 2.55 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 Teleki Sámuel útján 10.55
Babavilág 11.30 Tökös csajok 12.00 Ed 12.55 Charlie –
Majom a családban 13.55 Bûbájos boszorkák 14.55 Az
elveszett ereklyék fosztogatói 15.55 James Bond: A
magányos ügynök 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35
A kiválasztott – Ki lesz Uri Geller utódja? 21.45
Bordertown – Átkelõ a halálba 24.00 Avigátor 2.40
Mentõhelikopter 3.30 Ed 4.20 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szombat
délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30
Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az
ötkarika jegyében 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
19.56 Zene 20.04 Falak között-Simon László dokumentummûsora 20.52 Andrea Bocelli énekel 21.04 A szabadság sárgája – Versösszeállítás Bujdosó János zenéjére 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Április 13., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.55 Miért éppen a demokrácia? 9.55 „Így szól az Úr!”
10.00 Evangélikus magazin 10.30 Evangélikus ifjúsági
mûsor 10.35 Mai hitvallások 11.05 Láng György emlékére 12.00 Hírek 12.10 Moto GP 2008 13.20 Tizenkét
kõmíves 13.55 Moto GP 2008 15.00 TS-Cselgáncs-E-b
15.20 Moto GP 2008 16.25 Cselgáncs Eb 16.55 Stílus
17.25 Panoráma 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 Szeretõk és titkok 22.55 Hírek 23.10 Sport7
0.05 Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.40 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.00 Tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.20 Inuyasha 9.50 Receptklub 10.10 Játék
11.20 Európai idõ 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10
Isteni sugallat 13.05 Magyar autósport-magazin 13.25
Forma-1-magazin 13.55 Red Bull Air Race 14.30 Nagymenõk 15.25 Titkos küldetés 16.25 Rabló-Pandúr 18.30
Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Starsky és Hutch 22.15
Heti hetes 23.30 Portré 0.05 Veszélyes póker 1.55 Tuti
seft
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.35 Joey 10.05 Ingatlanbóker 10.45
Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.45 South Beach
12.35 Baywatch Hawaii 13.35 Psych – Dilis detektívek
14.30 Smallville 15.30 Kyle, a rejtélyes idegen 16.30
Kémkölykök 2.-Az elveszett álmok szigete 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Az utolsó vakáció 22.20 Az orvlövész
23.55 Képírók 2.00 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 21.00 Kenó 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Rádiószínház 23.25 Elmés és mulatságos rövid anekdoták 23.58 Heinz Neubrand Ragtime
felvétele 24.00 Éjszaka

Április 14., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 A
palota ékköve 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Roma magazin 13.05 Domovina 13.35 Bûvölet
14.30 Nyári álmok 15.00 Pénz-vidék 15.30 Família Kft.
16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.40 Max, a zsaru 18.40 Az örökös 19.20 Modern
képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 A tv ügyvédje 21.10 Kékfény 22.00 Modern képmesék 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.20 Hírek
23.25 Sporthírek 23.30 Tv-taxi 23.50 Dél
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 12.00 Hírek
13.30 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.15 Receptklub
15.30 Ugly Betty 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 18.55 A széf 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 Gyõzike 22.10 Showder Klub 23.25
11:14 1.05 Reflektor 1.20 Bundesliga 2.30 Autómánia
3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Jóban-Rosszban 9.45
Stahl konyhája 9.50 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop
11.25 Kvízió 12.15 Légihíd – Haragos égbolt 14.00 Született kémek 14.25 Drága testek 15.25 „Szentek” kórháza 16.25 Hal a tortán 17.25 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.30 Aktív 20.10
Áldott jó nyomozó 21.10 NCIS 22.10 Gyilkos számok
23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Tények este 0.45
Aram, a titkosügynök 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet
16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45
Nyelv-ész 19.50 Mese 19.55 Zene 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az ötkarika jegyében 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Április 15., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 A
palota ékköve 11.05 Drága doktor úr! 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran
13.00 Unser Bildschirm 13.30 Bûvölet 14.30 Nyári álmok 14.55 Engedjétek hozzám... 15.05 Katolikus krónika 15.35 Família Kft. 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15
Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Max, a zsaru 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 23.15 Kizárt a párt – Számvetés húsz év
után 0.10 Hírek 0.20 Sporthírek 0.25 Tv-taxi 0.40
Tûzvonalban
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Ugly
Betty 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.15 Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika 23.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.45 Így készült: Eszter
hagyatéka 0.15 Maffiózók 1.25 Reflektor 1.40 Vámpírok
– A gyilkos csapat 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Jóban-Rosszban 9.45
Stahl konyhája 9.50 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop
11.25 Kvízió 12.15 Légihíd – Haragos égbolt 14.00 Született kémek 14.25 Drága testek 15.25 „Szentek kórháza 16.25 Hal a tortán 17.25 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Jóban-Rosszban 19.30 Aktív 20.10
Kötelezõ ítélet 21.10 Pánikjárat 23.05 A médium 0.05

2008. április 10. Bogárd és Vidéke
Columbo 1.25 Tények este 1.55 Alfred Hitchcock bemutatja 2.25 Egy borértõ ember 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180
perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00
Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés a tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányóra
0.10 Éjszaka

Április 16., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50
Tv-taxi 10.05 A palota ékköve 11.10 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.05 Ecranul nostru 13.35 Bûvölet
14.30 Nyári álmok 15.00 Kormányváró 15.35 Família
Kft. 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.45 Max, a zsaru 18.40 Az örökös 19.15
Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Zsaruvér és csigavér 3. – A szerencse
fia 21.15 Nagy kérdés 22.05 Modern képmesék 22.15
Szerda este 22.50 Kultúrház 23.20 Lapozó 23.50 Hírek
24.00 Sporthírek 0.10 Tv-taxi 0.25 Médiamix
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Ugly
Betty 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 18.55 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.15 Tûz a mélyben 23.25 Alias 0.25 Reflektor 0.40
Van kegyelem? 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Jóban-Rosszban
9.45 Stahl konyhája 9.50 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop
11.25 Kvízió 12.15 Clifford 14.00 Született kémek 14.25
Drága testek 15.25 „Szentek kórháza 16.25 Hal a tortán
17.25 Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.30 Aktív 20.10 Shark – Törvényszéki ragadozó 21.10 Doktor House 22.10 Az igazság
ára 23.10 Médiacápa 0.10 Tények este 0.45 Szabadnak
születtek 2.25 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 19.55 Zene 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Április 17., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 A
palota ékköve 11.05 Elisa di Rivombrosa 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Slovenski utrinki
13.00 Együtt 13.30 Bûvölet 14.30 Nyári álmok 15.05
Fogadóóra 15.35 Família Kft. 16.35 Ablak 17.00 Tv-taxi
17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Max, a zsaru
18.40 Az örökös 19.20 Modern képmesék 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A
la Carte 22.00 Modern képmesék 22.10 Csütörtök este
22.45 Kultúrház 23.15 Abszolút 23.45 Hírek 23.55
Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.20 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Holokauszt-emléknap
12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Ugly Betty 16.25 Vacsoracsata 17.25
Mónika-show 18.30 Híradó 18.55 A széf 20.00 Fókusz
20.35 Barátok közt 21.15 Esti showder Fábry Sándorral
23.05 Házon kívül 23.40 Point Pleasant – Titkok városa
0.40 Reflektor 0.55 Infománia 1.30 Bundesliga 2.30
Házon kívül 2.55 Fókusz

Bogárd és Vidéke 2008. április 10.
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Jóban-Rosszban 9.45
Stahl konyhája 9.50 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.25
Kvízió 12.15 Patkánymese 14.00 Született kémek 14.25
Drága testek 15.25 „Szentek” kórháza 16.25 Hal a tortán
17.25 Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.35 Aktív 20.10 Kutya-Szorítóban
21.10 16 utca 23.35 Tangó 23.45 Csillagközi romboló
0.45 Tények este 1.15 A szerelmeslevél 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.28 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör
15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45
Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Április 18., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.55 A palota
ékköve 11.00 Elisa di Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik
hol domborulnak... 13.35 Körzeti magazinok 14.30 Nyári
álmok 15.00 Babatévé 15.35 Família Kft. 16.35 Ablak
17.00 Tv-taxi 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45
Max, a zsaru 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 23.15 Múlt-kor
23.45 Hírek 23.55 Sporthírek 24.00 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Holokauszt-emléknap
13.30 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.15 Receptklub
15.30 Döglött akták 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 18.55 A széf 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszínelõk 22.10 Édes,
drága titkaink 23.20 Asszonymaffia 23.50 Közép-Európa-rali 0.20 Két gyilkos, egy áldozat 2.15 Itthon 2.35 Egy
rém rendes család 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.25 Jóban-Rosszban
9.45 Stahl konyhája 9.50 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop
11.25 Kvízió 12.15 Szüleidre ütök 14.00 Született kémek
14.25 Drága testek 15.25 „Szentek”kórháza 16.25 Hal a
tortán 17.25 Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.30 Aktív 20.10 A cukorbáró 21.10
Született feleségek 22.10 Popdaráló 23.10 Beugró 23.45
Tények este 0.10 Vészkód – A Rubicon összeesküvés
2.05 JAG – Becsületbeli ügyek 2.55 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 A zsidó felekezet 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 20.23 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora:
Április 12., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi
ülés, 12.00 Lapszemle, 13.00 Futball: Sárszentmiklós—Velence, 15.00 Francia vendégek Sárbogárdon, 17.00 Rendkívüli testületi ülés, 19.00 Lapszemle,
20.00 Fejér Megyei Közgyûlés (35’), Tanka Jánosra
emlékezve (60’), Természeti értékeink (60’), 23.00 Lapszemle
Április 13., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi
ülés, 12.00 Lapszemle, 13.00 Francia vendégek Sárbogárdon, 15.00 Nõi kézilabda: Gázmodul—Bajos Csajok, Légió 2000—Suzuki Barta, Qualitybuild—ÖTYE,
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Istentisztelet a
Sárszentmiklósi reformátusoknál (70’), 21.30
AB-CD-koncert, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Április 14., hétfõ:1.00 Testületi ülés, 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
15.00 Nõi kézilabda: Gázmodul—Bajos Csajok, Légió
2000—Suzuki Barta, Qualitybuild—ÖTYE, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Április 15., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Versmondóverseny Cecén (50’), Irodalmi est a könyvtárban (60’), Tavasz a legelõn (20’), 12.00 Heti Híradó,
13.00 Sziréna, 15.00 Istentisztelet a Sárszentmiklósi
reformátusoknál (70’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Francia vendégek Sárbogárdon, 21.30
AB-CD-koncert, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Április 16., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Istentisztelet a Sárszentmiklósi reformátusoknál
(70’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Borverseny (20’), Néptánctalálkozó Nagylókon (35’), Török
Zsolt a munkaügyi helyzetrõl (60’), Út a munkába fórum

(60’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Futball: Sárbogárd—Mezõszilas, 23.00 Lapszemle
Április 17., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball:
Sárbogárd—Mezõszilas, 12.00 Lapszemle, 15.00 Megyei (fiú) kézilabda-elõdöntõ: Sárbogárd—Mezõszilas
(50’), Pingpong: Sárbogárd—Dunaújváros (50’), 17.00
Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 Versmondóverseny
Cecén (50’), Irodalmi est a könyvtárban (60’), Tavasz a
legelõn (20’), 23.00 Lapszemle
Április 18., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Borverseny
(20’), Néptánctalálkozó Nagylókon (35’), Török Zsolt a
munkaügyi helyzetrõl (60’), Út a munkába fórum (60’),
12.00 Lapszemle, 16.00 Versmondóverseny Cecén
(50’), Irodalmi est a könyvtárban (60’), Tavasz a legelõn (20’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Francia vendégek
Sárbogárdon, 21.30 AB-CD-koncert, 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:
Az adás fogható minden programcsomagban, az
O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es frekvencián
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres
településeken.
Április 10., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Légió2000 – ÖTYE kézilabdameccs
(51p), Teremfoci eredményhirdetés (21p), U13
Simontornyán (1ó 4p), Látogatás a karateszakosztálynál (1ó 3p), 13.00 Heti Híradó, (14-18 óra
között mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 20.00 N. Kovács Zsolt tanárúr Japánban – 2.
rész (1ó 15 p)
Április 11., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Vadászbál Alapon – ism. (1ó 37p),
13.00 Heti Híradó, 14.00 Jün testvér, a Mennyei ember c. könyv szerzõje (1ó 55p), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 5 éves az abai Violinkulcs
énekkar (56p), Zeneiskolák találkozója (1ó 11p),
Tanka János emlékére (43p)
Április 12., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Természeti értékünk: a Sárrét madara
(27p), Szotyi – a Pálfa Entertainment filmje (37p),
13.00 Heti Híradó, 14.00 5 éves az abai Violinkulcs
énekkar (56p), Zeneiskolák találkozója (1ó 11p),
Tanka János emlékére (43p), 18.00 Lapszemle, Heti
Híradó, Sziréna, 20.00 Vadászbál Alapon – ism. (1ó
37p)

Április 13., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 N. Kovács Zsolt tanárúr Japánban – 2. rész (1ó
15 p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Megyei I. oszt. foci:
Sárszentmiklós–Velence (1ó 37p), Kézilabda-bajnokság
(1ó 38p), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00
Jün testvér, a Mennyei ember c. könyv szerzõje (1ó 55p)
Április 14., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Vadászbál Alapon – ism. (1ó 37p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Természeti értékünk: a Sárrét madara (27p),
Szotyi – a Pálfa Entertainment filmje (37p), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 5 éves az abai Violinkulcs énekkar (56p), Zeneiskolák találkozója (1ó 11p),
Tanka János emlékére (43p)
Április 15., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Jün testvér, a Mennyei ember c. könyv szerzõje (1ó
55p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 N. Kovács Zsolt tanárúr
Japánban – 2. rész (1ó 15 p), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Megyei I. oszt. foci: Sárszentmiklós–Velence (1ó 37p), Kézilabda-bajnokság (1ó 38p)
Április 16., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 5 éves az abai Violinkulcs énekkar (56p), Zeneiskolák találkozója (1ó 11p), Tanka János emlékére (43p),
13.00 Heti Híradó, 14.00 Vadászbál Alapon – ism. (1ó
37p), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Természeti értékünk: a Sárrét madara (27p), Szotyi – a Pálfa
Entertainment filmje (37p)

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu

18

2008. április 10. Bogárd és Vidéke

HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532. (756096)
Sárbogárd központjában
ÚJ ÉPÍTÉSÛ CSALÁDI HÁZ eladó.
Telefon: 06 (30) 227 8129. (658296)
Mozgó fagylalt-árusításra munkatársakat
keresek. 06 (30) 408 1550.
SÁRSZENTÁGOTA központjában felújított,
közmûvesített, többfunkciós ÉPÜLETEK
(1200, 600 m2) eladók! ÁR MEGEGYEZÉS
SZERINT. 06 (20) 314 7741. (658291)
SÁRBOGÁRDON, Penny mellett 70 m2-es
TÁRSASHÁZI lakás ELADÓ! A lakásból
üzlethelyiségek is kialakíthatóak!
Érdeklõdni: 06 (20) 474 3315. (006224)
LAKÁS ELADÓ a Barátság-lakótelepen.
Telefon: 06 (70) 219 8373. (006312)
GYORS BARNULÁS SZUPER ÁRON!
9 perc: 550 Ft, 18 perc: 1.000 Ft.
ÚJ! Kéz-, lábápolás, MÛKÖRÖMÉPÍTÉS!
ZSUZSA KOZMETIKA Sárszentmiklós
(a MOL-kúttal szemben). 06 (25) 468 198.
CSALÁDI HÁZ, új építésû ELADÓ.
06 (30) 662 7756. (006321)
TELEK ELADÓ. 06 (30) 398 2075. (006321)
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.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1660 Ft/q, cser kugli akáccal 1670 Ft/q, cser
aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 1910 Ft/q, akác tûzifa aprítva
1940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(756850)

Sárbogárd központjában garázs kiadó. 06 (25)
461 642 (18 óra után).
Hitelügyintézés, jelzáloghitelek, hitelkiváltás. Telefon: 06 (70) 395 1026. (756993)
Cecén áron alul sürgõsen eladó felújított 100 m2
ház, 8.000.000 Ft. Telefon: 06 (70) 287 1921. (658241)
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437
4869. (658229)
Legnagyobb testû robogó, mint az új, betegség miatt eladó. 06 (70) 334 9149. (006124)

Eladó ’98-as Golf III, 1.8 benzines személygépkocsi, 87.000 km-el, kitûnõ állapotban, extrákkal.
Irányár: 980.000 Ft. 06 (20) 387 5205. (006140)
Üzlethelyiség kiadó Ady út 160. alatt. 06 (20) 335
9119. (658281)
Albérletet keresek Sárbogárdon négytagú család
számára. Telefon: 06 (20) 824 6760. (006082)
Sárbogárdon 70 m2-es, felújított, új fürdõszobás
ház eladó. Telefon: 06 (20) 333 1590. (006149)
1989-es Skoda 120 L, 30.000 km-el eladó. Telefon:
06 (25) 462 096. (006147)
Árpád-lakótelepen I. emeleti felújított, erkélyes
lakás eladó, alagsori tárolóhelyiséggel. 06 (30) 638
3533. (658196)
Continental ECO Contakt nyári autógumi, 4 db eladó. 185/65R15. 15.000 Ft. 06 (70) 392 5922.
M6-os autópályán Dunaújváros magasságában
OMV töltõállomás nõi munkaerõt keres. 06 (30)
385 0414, 06 (30) 505 6561. (658300)
Mikro presszóba pultos keresünk délutános munkakörbe. 06 (30) 500 3394.
Ház eladó. 06 (30) 318 6144. (658293)
TETRA-H (barna) csirke elõjegyezhetõ május 3-ra.
Tinódi u. 52. Telefon: 06 (30) 384 2294. (658292)
Családi ház Töbörzsökön eladó. 06 (70) 300 8611.
(658288)

Sportbabakocsi jó állapotban eladó. Telefon: 06
(30) 939 2157. (009158)
Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (20) 287
8376.
Szezon elõtti akció! Hazai gyártású fûnyírók és vízellátó berendezések, szivattyúk eladók. 220 V-os
villanymotorok beszerzése, garanciális és garancián túli javítása. Motoralkatrészek és kiegészítõk
forgalmazása. Farkas Ferenc villanymotor-tekercselõ, Sárbogárd, Köztársaság út 95. 06 (25)
460 389. (658283)
Családi ház, lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (006179)
Lakás kiadó. 06 (30) 2099 371. (006180)
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(006199)

Tûzifa eladó. 06 (30) 947 0899. (006198)
Tetõkúpbekenést és szobafestést vállalunk. 06
(20) 566 2935. (006195)

Családi ház eladó Sárbogárd, Tompa M. u. 12. Érdeklõdni: 06 (25) 465 042, 06 (30) 201 4868. (006193)
Eladó alufelni 4 x 100-as, 5 küllõs, 185170 x R13.
Érdeklõdni: 06 (30) 236 0222. (006191)
Kettõs hasznosítású elõnevelt csirke minden nap
8-17 óráig kapható. Cece, Hunyadi u. 12. Szabóék.
Telefon: 06 (25) 234 137.
Rönkfából kiszabott kerítésléc eladó. Telefon: 06
(20) 437 4869. (006189)
1 db hízó eladó. 06 (25) 461 904. (006187)
Eladó 1 db Mirköz fagylaltkeverõ, 1 db 7 tégelyes
fagylalttároló, 1 db ISA fagylaltos tricikli. Érdeklõdni: 06 (25) 509 238. (006263)
King, Texán galambok, költõpárok eladók. Érdeklõdni: 18.00 után, a 06 (25) 463 409-es telefonon.
(006221)

Kábel TV szereléshez megbízható munkaerõt keresek. Telefon: 06 (20) 939 1042. (006200)
Árvácska kapható! Kis- és nagyvirágú, 70 Ft/tõ. Tinódi u. 21. (006314)
Petúnia- és cserépvásár a Krisztina Dísznövénynél. Árpád u. 65/a. (006226)
Hétvégi elfoglaltsággal, kertgondozást, takarítást
vállalnék. 06 (20) 532 3943. (006313)
Lakás eladó Árpád-lakótelepen. Telefon: 06 (70)
774 2894. (006311)
Gyári konyhabútor ajtólapok (22 db), zsanérok olcsón eladók (újak). 150 cm3 Honda kertigép + gyári tartozékok eladó. 06 (30) 830 7095. (006223)
Kõmûves vasbak-állványt vennék. 06 (30) 384
0228. (006222)
Személyi és jelzáloghitelek, hitelkártyák, hitelkiváltások 48 órás elbírálással, hétvégén is. Banki
ügyintézõtõl, ingyenesen. 06 (70) 340 9229, 06
(30) 241 7364.
Négyrészes ifjúsági szekrénysor 25.000 Ft-ért,
nagyméretû íróasztal 15.000 Ft-ért eladó. 06 (70)
338 5085.
Egyedi fûtéses lakás Ady-lakótelepen május 1-jétõl kiadó. 06 (20) 916 4933. (006318)
TETRA-H sárga elõnevelt csirke elõjegyeztethetõ
április 26-ra. 06 (70) 339 1576.

TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁSOK
ELÕFINANSZÍROZÁSA 2008-BAN IS

A SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE Takarékszövetkezetnél
* MVH-hoz benyújtott igénylése után már hozzájuthat a támogatáshoz (területalapú támogatás, agrár környezetgazdálkodási
támogatás, tejtermelési támogatás)
* Területmérés nélkül is!
* Egyszerû konstrukció
* Gyors hitelbírálat!!!
Egyéb vállalkozói hitelek beruházáshoz, földvásárláshoz.
INTERNETES BANKI SZOLGÁLTATÁSOK
Várjuk kedves ügyfeleinket az alábbi kirendeltségeinken:
Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég,
Sárosd, Nagylók Szabadegyháza, Sárszentmiklós.

„Helyben a helyiekkel a helyiekért”
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NYÍLT TÉR

Nyílt tér

Kérdezték

Gondolkodjunk!

A Gergely közrõl

Így legyen ötösöm a lottón! Kár, hogy nem
fogadtam nagyobb tételben, hogy a képviselõ-testület milyen döntést fog hozni.
Elõszedtem egy füzetet, amibe a városközpont-rombolással kapcsolatos információkat, jegyzeteket gyûjteni fogom. Még csak
most kezdõdik igazán ez az ügy.
Ismerõseim közül többen nem értik, miért
megyek el testületi ülésre, amikor a tévében is megnézhetem. Elõször is, az atmoszféra kedvéért. A tévé elõtt ülve, a
jegyzeteimet böngészve nem ugyanaz.
Csúcs ez az érzés! A másik, hogy élvezem
azt a (szerintük) „taktikázást”, (szerintem
pedig) elfuserált balettelõadást, amikor a
Hattyúk tavából eljátszani vélik a „sárbogárdi döglött hattyút”.
Van, ugye, a hisztis balerina: a mi polgármesterünk, és vannak a statiszták, akiknek
itt-ott összeakad a lábuk, nem tudják, hogyan viselkedjenek egyes szituációkban,
mi is volt a rendezõi utasítás. Valószínûleg
a rendezõ — aki jól érezte magát, mert általában mosolyogni, de inkább kínjában vigyorogni látszott (találják ki a személyét)
— úgy rendelkezett, hogy némasági fogadalmat kell mímelni. Na, csak úgy a látszat
kedvéért. Ha nem mondanak semmit, azt
nem lehet félremagyarázni.
Amikor este megnéztem a felvételt, a családomnak kommentáltam az eseményeket: Na, most figyeljetek! Nézzétek, milyen kínos a helyzet. Nézzétek, mit mûvel!
Nézzétek a lábát, a kezét, a szemét. Térben
már húzódozik! Igazat adtak, mert meg
tudtam indokolni.
Mi történt a testületi ülésen? Semmi rendkívüli, a képviselõk képviseltek. A civileket, a lakosságot? Dehogy! Miért nem?
Még az sem került szóba, amit a gyerekeinknek eléggé el nem ítélhetõ módon mi
valaha úgy indokoltunk, hogy „csak”!
Nem tehetek róla, bennem van a hiba, de
eszembe jutott egy csoporttársamtól hallott vicc: Miért jó a kopasz embernek?
Mert hallja a hóesést. Hát, a mi
képviselõ-testületünk
nem
hallja a lavinát sem.

Mikor csináltatja már meg végre a Gergely
közt a testület? Ezen az utcán járnak a gyerekek iskolába, az emberek munkába,
boltba. Ennek ellenére se normális világítás nincs, hogy a gödröket legalább kikerülhessék, se a gödrök nincsenek helyrehozva, hogy ne sárban kelljen járni. A gondot csak tetézi, hogy a nagy jármûvek is
elõszeretettel használják ezt a közt. Nem a
Bogárdi Napokra kellene a milliókat
költeni, hanem például ilyen célokra!

Tavasz a
birkalegelõn

Tértivevényes levelek

Hatalmas gombócokként hömpölyög a
birkanyáj az alapi réten. Rétszilas és Alap
közt a vasút mellett szélárnyékban jó helyet találtak. A kutyákat visszafogta a juhász. Nem kergethetik az anyabirkákat.
Két hét múlva ugyanis kezdõdik az elletés.
Addig egy kicsit fölfüvel a friss tavaszi
legelõn a birkanép.
/H/

Olvasói levél
Kedves szerkesztõség!
A minap a Bogárd és Vidéke 1991. március
30-ai száma került a kezembe, és ennek
egyik cikke kapcsán feltûnt valami. Ebben
a cikkben az akkori ÁFÉSZ-küldöttgyûlésekkel kapcsolatban lehetett megállapítani, hogy a „vezetõk”, akiket mi megválasztunk, mennyivel több prémiumot, juttatást
kapnak az elvégzett (?) munkájukért, mint
egy tényleges kétkezi munkás, aki örül, ha
sokszor ennek a töredékét éves szinten
megkapja. A helyzetet a nyugati képpel
hasonlították össze. Szintén ebben a cikkben hívták fel a figyelmünket arra is, hogy
ez ellen nekünk kell tenni, nekünk kell
változtatni az esetlegesen igazságtalannak
tartott különbségeken.
Ennek ellenére úgy látom, hogy a mai helyzet annyiban változott, hogy még nagyobb
aránybeli eltérésekkel találkozunk, és
hogy még többen elfelejtik, elfelejtjük
(tisztelet a kivételnek, mert van olyan is!)
— az élet minden területére értem —,
hogy nem csak egyedül vagyunk a Földön.
Kevés odafigyeléssel, együttérzéssel, segíteni akarással, lemondással és akaraterõvel mennyi mindent lehetne adni saját
magunknak és másoknak is! Persze, ezért
nem jár prémium...
Ocsovai Hajnalka

2008. április 10. Bogárd és Vidéke

Bosszantó, hogy az önkormányzat milyen
sok pénzt elpazarol tértivevényes levelekre fölöslegesen. Egy lakcímre, ahol három
autó van, három külön tértivevényes levélben küldték meg a gépjármûadóról szóló
értesítõt. A helyi buszhoz a gyerekek bérletét kivitték, de az errõl szóló határozatot
már nem; azt is külön küldték meg
tértivevénnyel. Ráadásul, ha nincs valaki
otthon, akkor mehet be Töbörzsökrõl a
sárbogárdi postára a levélért, miközben
azon aggódik, hogy vajon mi áll abban. Ez
pazarlás. Miért nem bízzák olyan közmunkásokra ezt a feladatot, akik tisztességgel
elvégeznék a kézbesítést? Egyszerû megoldásokkal sokat lehetne spórolni az ilyen
„apróságokon”, ha már forráshiányos az
önkormányzat, és biztosan meg lehet
oldani, hogy a hivatalos elõírásoknak is
megfeleljen.

Piac

Csibegép
(Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

A sárbogárdi piacon, a Mészöly Géza és
Csík utca között, méltatlan állapotok fogadják az árusítani akarókat és a vásárlókat. Az árokban levágott faágak hevernek,
szanaszéjjel szemét, az asztalok némelyike
szétesve, vagy szétdöntve. A ruha- és a
zöldségpiac közé húzott palafal se vonzó
látvány — legalább befuttathatnák valamivel, ami eltakarja. Miért nem fordít egy kis
figyelmet erre a testület? A közmunkásokkal pillanatok alatt rendbe lehetne
szedetni a területet, és akkor talán ismét
felélénkülne a piacozás.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy

PALATINUS JÁNOSNÉ
a sárbogárdi OTP volt dolgozója,
sáregresi lakos,
2008. március 27-én, 67 évesen,
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
2008. április 12-én, 13 órakor
búcsúzunk tõle a sáregresi temetõben.
A gyászoló család

