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KÖTÉLHÚZÁS ÚJRATÖLTVE
Hétvégén rendezték meg a tinódiak hagyományos tavaszi kötélhúzóversenyüket.
A verseny egybeesett a Tinódi presszó
nemrégiben történt újranyitásával. A verseny fõ támogatója is a presszó tulajdonosa, Ludányi Gergõ volt. Õ adta a díjakat. A
versenyzõk ebédet is kaptak, melyet egy
kiváló szakács, Horváth Gyula fõzött.

A vártnál kevesebb csapat nevezett a versenyre, pedig hívták más városrészek erõs
embereit is. Az elsõ, igen emlékezetes kötélhúzáson Bognárék kötelét elszakították. Most a biztonság kedvéért a töbörzsöki iskolától kértek kölcsön egy profi kötelet, ami aztán bírta is a nagy próbatételt.
A versenyt Juhász János polgármester nyitotta meg. Három csapat állt kötélnek. A
legerõsebbnek bizonyult a Sördögök, második lett a Lázár utcaiak, harmadik a Sógorok, Herczeg Miklósék csapata. A nagy
verseny a gyerekek véget nem érõ kötélhúzási próbálkozásaival fejezõdött be.
A rendezõk, Herczeg Miki és Ébl Misi a
polgármester elnökletével eredményt hirdettek és kiosztották a díjakat, majd a versenyzõk közösen elfogyasztották az ebédet. Ehhez, természetesen, bõségesen fogyasztottak a presszó széles italválasztékából is.
Hargitai Lajos

Park a „Lordok házánál”
Nem aratott osztatlan örömet az autósok körében az az intézkedés, hogy a napokban, közvetlenül az út szélén, végig magas padkát alakítottak ki betonelemekbõl a „Lordok háza” mellett. A
szerkesztõségbe betelefonáló egyik felháborodott panaszos azon
méltatlankodott, hogy ez bizonyára a „Lordok házában” lakó önkormányzati képviselõ, Bódai Gábor saját feje szerint kigondolt
magánakciója, amire talán még engedélyt se kért. Mint elmondta:
azok az ormótlanul magas betonelemek balesetveszélyesek és
rontják az amúgy is silány városképet. A betonelemek lerakásakor véleménye szerint nem voltak tekintettel az útról kiforduló
kerékpárosokra sem. Amúgy is kevés a városban a parkolóhely,
ennek a területnek a lezárásával az autósokat is nehéz helyzetbe
hozzák, mert kénytelenek lesznek beállni a lakótelepi parkolóba,
vagy a piactérre.
Érdeklõdésemre megtudtam, hogy nem Bódai Gábor magánakciójáról van szó, bár valóban õ kezdeményezte az átalakítást a társasház lakóinak kérésére. A lakók panaszolták, hogy az autók hatalmas gödröket vágtak a ház elõtti, eredetileg gyepes területen.
A gödrökben állandóan hatalmas víz és sár volt. Nemegyszer az

érkezõ vagy távozó autók sárral, vízzel fröcskölték le a járdán közlekedõ gyalogosokat. A közút kezelõje az önkormányzattal
egyeztetve szüntette meg a parkolási lehetõséget a „Lordok háza” elõtti területen, balesetveszélyre hivatkozva, mivel az a terület közvetlenül a 63-as út keresztezõdésében van, az oda be- és onnan kiállás veszélyezteti a közúti forgalmat. Az út lakótelep felõli
oldalán már egyébként is volt megállni tilos tábla, mert a széles útpadkán elõszeretettel parkoltak le ott is az autósok. Emez oldalon
pedig most egy magasított útpadkával gátolják meg az autók
parkolását. A társasház lakóközössége, megragadva a lehetõséget, a ház elõtt zöldövezetet alakít ki.
Hargitai Lajos
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NAPLÓ
— a sárbogárdi képviselõ-testület április 11-ei nyílt ülésérõl —
A sárbogárdi képviselõ-testület soros ülését megtisztelte jelenlétével a megyei
rendõrfõkapitány és a városi rendõrkapitány is, mivel elsõ helyen a közbiztonság
szerepelt a tárgyalandó kérdések közt.

Elfogadott
zárszámadás

Több képviselõ is megköszönte a rendõrség munkáját.

11 igennel, 5 tartózkodással elfogadta a
testület az önkormányzat és intézményei
költségvetésének 2007. évi zárszámadását.

Bódai Gábor méltányolta a rendõrség szigorúbb intézkedéseit, viszont megjegyezte, hogy a parkhuligánokkal és a szabálytalanul parkolókkal szemben a rendõri intézkedés olykor felületes, vagy elmarad. A
Túry Miklós utcában, a Hangulat kávézó
elõtt rendszeresen megállnak a gépkocsik,
az árkot betapossák, az önkormányzat
nem gyõzi takaríttatni azt. A forgalom miatt javasolja forgalomlassító szigetek, vagy
körforgalom kiépítését. Kérdezte: az õrsök megszüntetésével a felszabadult pénz
helyben marad-e, vagy bekerül a nagykalapba? Sor kerül-e, ha igen, mikor egy korszerû rendõrkapitányság megépítésére?
Dr. Szabadkai Tamás örömét fejezte ki,
hogy a rendõrkapitány a kistérségben lakik, és nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy a kapitányság munkáját a helyi társadalom minél inkább elfogadja.
Etelvári Zoltán a kapitány közbenjárását
kérte az életveszélyes sárkeresztúri útviszonyok ügyében. A traffipaxnak köszönhetõen meg fog szûnni végre az autók, motorok száguldása. A motorok kipufogójából kiszedik a furulyát, emiatt rendkívül
hangosak ezek a jármûvek; lehet-e ez ellen
tenni? A súlykorlátozást figyelmen kívül
hagyó teherautósok évi több 10 milliós
kárt okoznak azzal, hogy feltörik az utat.
Dr. Simon László megyei rendõrfõkapitány: Nincs szándékomban megszüntetni a
rendõrõrsöket A kapitányság a legnagyobb illetékességi területtel rendelkezik.
Négy rendõrõrs szerepel a szervezési állománytáblában. A státuszok megvannak,
de a rendõrkapitány úr arra kényszerült,
hogy átszervezze a munkavégzést. Ugyanis
több kolléga elment nyugdíjba, és a létszám kritikus állapothoz ért. Ezen a helyzeten a rendõr-szakközépiskolákban végzõkkel szeretnének majd segíteni. A megye mindig a meglévõ létszámnak a bérét
kapja meg. Az összes rendõri túlórát kifizettük, az állománynak nem tartozunk.
Sárkeresztúron valóban nem a megfelelõ
mederben folynak a munkálatok, már
megtettük a szükséges intézkedéseket. A
rendõrség épületével kapcsolatban a felajánlott ingatlan jó megoldás lehet; azon
dolgozom, hogy a megfelelõ pénzeszközöket biztosítani lehessen.
Enczi József, Sárbogárd rendõrkapitánya:
Úgy érzem, hogy a köszönõ szavak nem
nekem szólnak, hanem az állománynak.

ÖNHIKI-pályázat —
próba, szerencse
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok kiegészítõ támogatást igényelhetnek a központi költségvetésbõl. Sárbogárd önkormányzata 2003-ban nyert a pályázaton, azóta azonban ilyen támogatásban nem részesült. Most arról döntöttek a képviselõk,
hogy ismét megpróbálják elnyerni a szigorú feltételekhez kötött támogatást, és az
elsõ fordulóra, április 20-áig, benyújtják a
pályázatot.

Útkozmetika
„Az önkormányzat kiemelten kezeli az útépítések, felújítások helyzetét, és az elõzõ
évek gyakorlatának megfelelõen évente
10-12 utca burkolat-felújítását, építését tûzi ki célul” — áll az útfelújításokkal kapcsolatos elõterjesztésben. — „Ezt a gyakorlatot (pályázatok benyújtásával, illetve
pályázati lehetõségek hiányában, vagy sikertelen pályázat esetén önerõbõl, fejlesztési hitelbõl) ebben az évben is folytatni
kívánjuk.”
Nos, belterületi utak burkolat-felújítására
2008-ban nem került kiírásra pályázat.
A határozati javaslat szerint 4+1 cm aszfaltburkolatot kapna idén a Balassi Bálint
utca (hossz: 207 m, szélesség: 4 m), a Temetõ u. (1253, 1308 hrsz.; h: 272 m, sz: 4
m), a Fenyõ u. (az Úttörõ u. és a keleti csatorna között; h: 120 m, sz: 4 m), a
Wesselényi u. (h: 235 m, sz: 3 m), a Kígyó u.
(h: 412 m, sz: 4 m), a Nagy Lajos u. (h: 390
m, sz: 4 m), a Vágóhíd u. (h: 411 m, sz: 4 m),
a Gilicze köz (h: 391 m, sz: 4 m), a Tisza u.
(h: 338 m, sz: 4 m), az Álmos vezér u. (Lehel és Rákóczi u. közötti szakasza; h: 100
m, sz: 4 m), a Miklós u. (h: 296 m, sz: 4 m), a
Deák Ferenc u. (h: 458 m, sz: 4 m),
Pusztaegresen a Petõfi S. u. (h: 610 m, sz: 4
m), valamint a Kippkopp Óvoda elé 416 m2
parkoló épülne. Ezek várható összköltsége
bruttó 51 millió Ft. Az ez évre tervezett útfelújításokkal az aszfaltos utak aránya
megközelítené a 70 %-ot a városban — írja
az elõterjesztés.
A téma tárgyalása során a pénzügyi bizottság javasolta, hogy az Árpád-lakótelepen a
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270/3 hrsz-ú út észak-déli 1. szakaszát (h:
74,5 m, sz: 3,8 m), 2. szakaszát (h: 39 m, sz:
3,5 m) és kelet-nyugati szakaszát (h: 70 m,
sz: 3,5 m) is vegyék be a felújítandók közé.
Ennek költsége 1.435.799 Ft.
Etelvári: A Vágóhíd u.-ban csak az utolsó
35-50 m-t kellene megcsinálni, a többit ki
lehetne kátyúzni. A Gilice köz helyett a
Németh Lajos közt javaslom felújítani,
mert abban több a ház. Mûszaki ellenõrt
kérnék már évek óta.
Szakács Benõné: Valóban van a Vágóhíd
u.-nak egy olyan része, ami aránylag elfogadható, de vannak benne nagy lyukak is.
Azzal, hogy évente egyszer-kétszer kátyúzzák, annak az útnak a védelmét már nem
lehet megoldani.
Dr. Szabadkai a Mányoki u. mellett emelt
szót. Véleménye szerint a Fenyõ u. Árpád
útra kivezetõ szakaszát akkor érdemes
megcsinálni, ha ott is megtörténik a telkesítés, közmûvesítés. Azt tapasztalja, hogy
nagy az érdeklõdés a városban az építési
telkek iránt.
Dr. Berzeviczy Gábor: Az Álmos vezér
u.-nak csak az egyik fele lesz megcsinálva,
vagy csak elírás?
Juhász János: Nem elírás.
Dr. Berzeviczy: Javasolnám még a kis Magyar u.-t, ahol nagyon beteg és idõs emberek vannak.
Õri Gyula: Meg lehetne-e oldani Pusztaegresen, hogy közmunkások tisztítsák ki az
árkokat még az aszfaltozás elõtt? A lakók
figyelmét is fel kellene hívni, hogy segítsenek az ároktakarításban.
Bártfai Antal: Azt látom, hogy egy politikai alku eredménye, hogy melyik utcát kívánja a testület feljavítani. Nem látom a
szakmaiságot az elõterjesztésben. Ne a
„4+1 cm és nemesített padka”-konstrukcióban gondolkodjunk. Vizsgáljuk meg,
hogy az adott utaknak a teherbírása milyen, és ahhoz képest újítsuk fel azokat.
Bártfai javaslata nem kapta meg a szükséges többséget, ahogy a baloldal képviselõinek indítványai sem. Az Árpád-ltp. útja viszont bekerült a felújítandók közé.

Bogárdi Napok
Elfogadta a testület a Sárbogárdi Napok
programtervezetét. A június 6-7-8-a között megrendezésre kerülõ esemény az Ifjúsági parkban lesz. Többek között fellép a
Bikini, a Bonbon, Demjén Ferenc, az Ikarusz Néptáncegyüttes, az R-GO, Dömsödi
Farkas Bálint nótaénekes és a Blackriders
együttes. A rendezvény elõirányzott maximum költségvetése 6 millió Ft.

Akadálymentes honlap
Tárgyaltak a városatyák Sárbogárd honlapjáról is. Az ügyrendi bizottság javasolta,
hogy a testület vizsgálja meg annak lehetõségét és anyagi vonzatát, hogy a látássérültek számára akadálymentes, átlátható
honlap jöjjön létre. A témával foglalkozó
többi bizottság csatlakozott az indítványhoz.
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Az oktatási bizottság elfogadásra javasolta
a testületnek a szolgáltató által felajánlott
kétéves hûségnyilatkozatot, mely alapján a
szolgáltató az akadálymentesítést ingyen
megvalósítaná.
Dr. Szabadkai kérte, hogy a hírek és közéleti események a fõoldalra kerüljenek,
hogy könnyebben elérhetõek legyenek.
Egyébiránt a testület — a szûkös pénzügyi
és humán erõforrások miatt — a honlap
tartalmát a kötelezõen megjelenítendõ feladatokon túl nem kívánja bõvíteni.

Elkelt a tejbegyûjtõ
1 Ft-ért
A Sárszentmiklósi Katolikus Egyházközség meg kívánja venni a Béke úti volt tejbegyûjtõ épületét 1 Ft jelképes vételáron. A
testület 11 fõs többsége elfogadta az ajánlatot.

Eladásra jelölt
értékek
A városközpont-rehabilitációhoz kötõdõen ingatlangazdálkodási tervet fogadott el
a testület 9 igen, 6 nem, 1 tartózkodás arányában. Eszerint a 43.732.000 Ft-ra becsült, 1843 m2-en fekvõ Zengõ Óvoda lebontásra kerülne, helyére parkoló épülne.
A hivatal mögötti részen ugyancsak parkolót alakítanának ki. A területek önkormányzati tulajdonban maradnának. A jelenlegi Hõsök terei parkoló egy része megmaradna eredeti funkciójában, más része
forgalomtól elzárt terület lenne. Az okmányiroda épületénél telekhatár-rendezés
lenne szükséges, hogy a tervek szerinti konferenciaterem ott helyet kaphasson. A
153.845.000 Ft-ra becsült József Attila
Mûvelõdési Központ eladásra kerülne, helyére szolgáltatóház épülne. A bíróság épületének 1/3 része Sárbogárd tulajdona, ezt
is értékesítenék, akárcsak a családsegítõ
volt irodáját. Egyben kibõvítették a benyújtandó pályázat miatt az akcióterületet,
hogy azt utcák határolják (Ady E. út-Mikes
köz-Németh sarok-Rózsa u.-Bercsényi u.).
A pályázatíró szerint így jobban megfelelnek a kiírás kívánalmainak, és több pontot
kapnak. Ez az eredeti elképzeléseken nem
változtat.

Bejelentések
Juhász: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtõl kaptunk értesítést, miszerint az Ifjúsági
park rehabilitációja címû projekt nem jutott tovább a következõ fordulóba.
Nedoba Károly: A kultúrháznál és az óvodánál a csatorna teteje nincs megcsinálva,
ami balesetveszélyes. Megkérdezték, miért
hallgattam az április 7-ei ülésen, miért nem
mondtam el a véleményemet. Ennek oka
nagyon egyszerû: január óta elmondtam a
véleményemet, és amit egyszer kérdeztem,

KÖZÜGYEK
az elment a civilek és azok támogatóinak
füle mellett. Amit a civilek bemutattak,
nem rossz, nincs nekem azzal semmi bajom. A parkolóval kapcsolatban van kifogásom. Három dolgot nem szavazok meg:
hogy ne adjuk be a pályázatot és ne
2008-ban; hogy az utakra szánt pénz a pályázatra legyen fordítva; hogy hitelt vegyünk fel, és el legyen adósodva a város
10-15 évre. Mondjátok, hol van az önrész?
Én tudok mondani: HEMO — 100 millió
Ft, Árpád utcai objektum, ha van vevõ rá.
Ha a könyvtárat mondjátok, és hogy kisebb
legyen a pályázat, ezt is megértem. De a
könyvtárat mikor tudnánk eladni? Egy év
múlva? Ha ti, civilek, tudjátok, honnan van
az önrész, akkor az én szavazatomra számíthattok.
Dr. Szabadkai: A civilek minden pénteken
összejöttek, és együtt gondolkodtak. Te,
mint a civil bizottság elnöke, ezeken nem
vettél részt. Ezek a kérdések, amiket itt feltettél, tisztázhatóak lettek volna. Mondod
a fejlesztési hitelt — az útépítést az önkormányzat ugyanúgy fejlesztési hitelbõl valósítja meg. Az önerõ elõteremtése: ha nem a
mûvházat veszi meg a befektetõ, hanem itt,
a környéken másik területet, akkor mindjárt másképpen néz ki a helyzet. Az a baj,
hogy egy szavazás után vagyunk. A szavazásban véleményt alkottál, és utána teszel
fel kérdéseket. Úgy néz ki, egy befektetõ
mondja meg, hogy mi legyen a városban, és
hogyan nyújtjuk be a pályázatot.
Õri: Ez a kocsi már elment, erre már felesleges kapaszkodni, kár itt a bizonyítványt
bárkinek is magyaráznia. Más: Pusztaegresen a Petõfi u. elején és a közepén az önkormányzati terület be van csihatagosodva, gazosodva.
Etelvári: Mikor kezdõdik a murvás utak átadása? Mert életveszélyes a közlekedés. Mi
van a vágóhíd mögötti területtel, amit eladtunk az evangélikus egyháznak? Karcsika,
úgy gondolom, hogy a mostani megnyilatkozásod azért volt, mert megmosták a fejed
a választók. De nem baj ám, ha egy kicsit
változik az ember véleménye.
Bártfai: A mûvelõdési ház területének becsült értéke 153 millió Ft. Polgármester úr
mindig úgy szokta mondani, hogy a befektetõ területet vásárol meg, 80 milliós értékben. Ebbõl számomra az következik, hogy
ha csak területet vásárol meg, akkor nyilván az épület már nincsen rajta, amikor õ
megvásárolja, tehát ennek az értékét még
valaki fedezi elõtte. A héten volt a kistérségi koordinációs hálózat irodájának a nyitása Sárbogárdon. Zömmel a környezõ polgármesterek, civil szervezetek, vállalkozók
képviselõi jelentek meg, Sárbogárd várost
külön nem képviselte senki.
Juhász: Ön nem volt ott?
Bártfai: Nem kaptam meghatalmazást a
polgármester úrtól. A Németh Lajos köznél sikerült helyreállítani a burkolatot, viszont az áteresz nem került kitisztításra.

3
Nedoba: Bártfai megint a mûvházat említette. Tõle, mint a civil mûhely egyik fõ motorjától sem kapok megint választ.
Juhász: Egy jó szándékú bejelentõ figyelmeztetett arra, hogy Bártfai urat finoman
figyelmeztessem, hogy ez egy hivatalos iroda, tehát ha véletlenül a laptopján van
olyan, ami nem jogtiszta, azzal vigyázzunk.
Sinka Attila: A Pennynél, a virágtárolók
mellett közel egy hétig ott volt egy elhullott
macska.
Bódai: A gimnázium sarkánál lévõ gyalogátkelõhelyen be van szakadva az aszfaltfelület, és a gödör egyre mélyebb. Elkezdõdött a fûnyírás, de elõtte össze kellene szedni a szemetet, mert csúnyán mutat az apró
darabokra szaggatott szemét.
Varga László: Egy kisgyereket egy felnõttnek sikerült egy autó elõl elrántania a Vasút u. és a Köztársaság út keresztezõdésében. Valamit ki kellene találni, hogy a gyerekek ne ott menjenek át, hanem. Az árok
befedésével, a református parókia mellett,
a gyerekeket arrébb lehetne terelni, hogy
ne egyszerre három-négy irányba kelljen
nézniük. Pemmer úr vállalta volna, hogy a
helyi busz a László u.-n bemegy, a Vörösmartyn hátul visszamegy, és az Egressy utcán jön ki. Kérem, hogy szilárd burkolattal
lássuk el a Vörösmarty u. szóban forgó részét 2009-ben. A pusztaegresi iskolával
kapcsolatban tájékoztatom a testületet,
hogy a komfortos sátorozóhely tervei már
engedélyeztetés alatt vannak, amit meg is
mutattunk a pusztaegresi lakosságnak, és
még szélesebb körben szeretnénk a lakosságot bevonni a tervezésbe, megvalósításba, hogy egy olyan kulturális központja legyen nemcsak Pusztaegresnek, hanem
egész Sárbogárdnak is, amely egy új színt
hozna a település életébe.
Gyõrfi Erzsébet, Hargitai Kiss Virág

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy

2008. április 21-25-éig,
8-14 óra között Sárbogárdon
az alábbi utcákban
KARBANTARTÁS MIATT
VÍZHIÁNY VÁRHATÓ.
április 21.: Szegfû, Virágsarok, Ady E. út
225-240. között;
április 22.: Kertalja, Mányoki, Dörögdi, Tinódi
u. 71. és a Postaköz közötti szakaszon;
április 23.: Posta köz, Asztalos, Iskola, Simon
u., Kovács köz, Simon köz;
április 24.: Túry M. u., Barátság-ltp.;
április 25.: Mádi köz, Kossuth u. (az Attila u.
és a Kisfaludy u. között).
Megértésüket elõre is köszönjük!
SÁRRÉT-VÍZ Kht.
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Ismerõsünk az
olimpiai lánggal
Az olimpiai bizottság választja ki azokat,
akik stafétafutással Kínába viszik az olimpiai lángot. Nagy megtiszteltetés ez mindazoknak, akiket erre a feladatra kiválasztanak, A sport terén végzett munkája elismerését jelenti annak, aki részt vehet ebben az ünnepi aktusban. A héten hívott
Kovács István, akit Magyarország Mikulás-nagyköveteként ismerünk. Mint ismeretes, több alkalommal is szervezett a sárbogárdi iskolák, óvodák részére Mikulás-futást, húsvétkor pedig „nyuszifutást”.
Az olimpiai bizottság határozata értelmében Kínában, Hainan szigetén 200 méteren Kovács István viszi majd az olimpiai
lángot. Ezzel a tömegsport népszerûsítésében végzett munkáját ismerték el.
Kovács István kínai útját a Fejér Megyei
Közgyûlés és a sárbogárdi kistérségi társulás is támogatja.
Gratulálunk!
Hargitai Lajos

2008. április 17. Bogárd és Vidéke

A tanulási zavarokról
A tanulási zavarokról, valamint az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatról hallhattunk érdekes elõadást az elmúlt csütörtökön, a kultúrházban.
Az érdeklõdõ pedagógusokat, szülõket,
Hargitai Enikõ köszöntötte. Bevezetõjében bemutatta a szakszolgálatot, melyet
olyan szakemberek alkotnak, akik széleskörû segítséget tudnak nyújtani a gyermekek beszéd-, viselkedési, tanulási problémáinak megoldásában. Hozzájuk tartozik
a logopédia, korai fejlesztés és gyógytestnevelés is a kistérség 10 településén.
Majd Dudáné Driszkó Adrienn logopédusnak adta át a szót, aki Dunavecsén tanít, és aki a tanulási zavarok, azon belül is
elsõsorban a diszlexia lehetséges okairól,
megnyilvánulásairól beszélt a jelenlévõknek. Hangsúlyozta: a tanulási zavar nem
betegség, emiatt nem szabad a gyerekeket
megbélyegezni, vagy hátrányos megkülönböztetésben részesíteni. Elõadása másik
felében a tanulási zavarok megelõzésérõl,

a lehetséges megoldásokról is szólt. Mint
mondta: jelentõs szerepe van a gyermekek
testi-lelki fejlõdésében annak, hogy már
kicsi koruktól kezdve különféle mozgásokra bátorítsuk, ösztönözzük õket a közös játékon keresztül. Ugyanilyen fontos az élõszó, hogy a szülõ meséljen csemetéjének.
Bepillantást nyerhettünk abba a játékos,
sokrétû számítógépes programba, mely a
tanulási zavarokkal küzdõ gyermekek fejlesztését célozza meg, és aminek kidolgozásában Adrienn is közremûködött.
Lehetõségünk nyílt megismerni a Sárbogárdon mûködõ, megyei fenntartású nevelési tanácsadót, és megbízott vezetõjét,
Móricz Juliannát.
Forduljanak bátran a szakszolgálat szakembereihez kérdéseikkel a következõ elérhetõségeken: Sárbogárd, Köztársaság út
175., 06(25)508 930, 06(70)379 2012; illetve ellátogathatnak a következõ weboldalra: www.diszlexiateszt.hu.
Hargitai Kiss Virág

A nagylóki utánpótlás
Már rég rúgták a bõrt a fiúk, amikor a hétvégén ellátogattam a
nagylóki sportpályára. Nagylók, Hantos, Sárosd, Seregélyes és
Szabadegyháza 13 éves játékosai vívtak egymással mérkõzéseket
a H csoportban. Mialatt zajlottak a meccsek a füvön, sikerült
néhány szót váltanom a nagylóki gyerekek két edzõjével: Südi
Lászlóval és Kovács Krisztiánnal.
Südi László: — 3 éve megy az utánpótlás-nevelés a Nagylók
Sportegyesületen belül. Elõször az U13-mal kezdtünk, és tavaly
Fejér megye bajnokai lettünk. Majd elindítottuk az U16-ot, idén
pedig összeért az utánpótlás a felnõtt csapattal, és már minden
korosztályban képviselve vagyunk a megyében.
— Körülbelül mennyien vannak egy-egy életkorban?
Südi L.: — Csapatonként 15-16-an. Vannak olyanok, akik feljátszanak, tehát fedik egymást a csapatok.
— Hogyan választják ki a gyerekeket?
Südi L.: — Mivel testnevelést tanítok az iskolában, az órákon figyelve a mozgásukat, technikájukat meg lehet állapítani, hogy kiben mi rejlik. 60 emberbõl választottuk ki az elsõ 20-at, és mind
nagylóki. A felnõtt és ifi csapatban viszont már máshonnan is
vannak játékosok.
— Hogyan osztják meg egymás között az edzõi teendõket?
Kovács Krisztián: — Beosztjuk a hét napjait. Minden csapatnak
külön van edzés. Ha vége a tanításnak, már jövünk is ki.
— Az aktív sportélet azon is látszik, hogy megújult nemrég a
sportöltözõ. Ezt ki finanszírozta?
Südi L.: — Pályázat útján nyertünk rá pénzt. Az utóbbi idõben sok
helyi vállalkozó szellemû ember szponzorálja a csapatot; mezeket, labdát vesznek, a hálók most készültek el, rendbe lett téve a
talaj, illetve most készülnek mozdítható kapuk. Örvendetes, hogy
mellénk álltak elég sokan. A játékengedélyeket a szülõk veszik, és
az utaztatást is õk oldják meg.
— Hány tagja van az egyesületnek?
Südi L.: — Körülbelül 50 játékos, illetve az öttagú vezetõség és a
szponzorok.
— Mely eredményeikre a legbüszkébbek?
Südi L.: — A megyei bajnoki cím mellett tavaly a megyei diákolimpián a 3. korcsoportban harmadikak lettünk. Az általános is-

kolák közötti diákolimpián a 4. korcsoportban bent vagyunk a
megye legjobb négy iskolája között, egy majdnem egy korosztállyal fiatalabb csapattal. Most pedig olyan ajándékot kaptunk,
hogy a tavalyi bajnokcsapat nyáron egy háromnapos nemzetközi
tornán szerepelhet Ausztriában. Erre készülünk most. Magyarországot és Nagylókot is képviseljük ott.
— Más kihívásokat jelent-e az edzõknek és a gyerekeknek az ausztriai út?
Kovács K.: — Igen. Nem egyszerû dolog, de minden hétvégén játszunk, meccsünk van, s láthatóan egyre erõsebb a csapat. A gyerekek egyre jobban bírják az iramot, és a szívüket adják bele a játékba. Mindent megtesznek, hogy nyerjen a csapat. Mindig azt mondom nekik, hogy azért jövünk ki, hogy játsszunk, a többi majd jön
magától.
Hargitai Kiss Virág
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Az apa magára vállalta a gyilkosságot
Máig kételyeket ébreszt a helyiekben,
hogy valóban az történt-e a Prikkel házaspárral, ami, és valóban úgy történt-e. A kételyek alapja az, hogy helyben ismerték a
családot, és ez az egész krimitörténet nem
illik bele abba a képbe, ami a felszínen látszik. Ráadásul az olajos ügyekben Magyarországon máig van sok olyan furcsaság —
kormányszinten, sõt, nemzetközi viszonylatokban is szigorúan titokban tartott részlet —, amiknek csak egy kis szeletétõl is égnek állna a földi halandóknak a haja — ha
tudnák. Hogy ilyesmire gondoljunk, még a
Bourne-rejtély címû filmet se kell megnéznünk. De mit szóljunk, amikor azon sopánkodik a fél ország, hogy a szentnek egyébként nem nevezhetõ Kaiser Edét hogyan
varrták be életfogytiglanra tuti tömeggyilkosként a móri bankrablás ügyében, aztán
évek múltán megdõl a vád, s kiderül, hogy
Kaiser Mór közelében se volt. Ezek után
az újságíró mit tehet? Dokumentálja a tényeket, és ha késõbb kiderül, hogy mindannak, amit leírt, évek múlva az ellenkezõje igazolódik, leírja azt is. Manapság ilyen
világot élünk.
Elõveszem a szörnyû gyilkossággal gyanúsított egyik vádlott névjegyét a fiókomból.
Az „ügy” elõtt alig néhány hónappal még
üzleti kapcsolatban álltunk. Nehezen, de
kifizette a számlát. Lehet, hogy már nekünk is Prikkeléktõl kapott kölcsönbõl fizetett? Akkor építette ki autóalkatrész-üzlethálózatát, és a hirtelen bõvülés bizonyára anyagi gondokkal járt. Ez lett a csapda
számára? Nézegetem a névkártyát… Na,
jó, ne hagyjuk szabadon a gondolatok folyását, hanem lássuk a hivatalos hírt.

Megkezdõdött
a Prikkel-ügy tárgyalása
Hétfõn kezdõdött Székesfehérváron, a
Fejér Megyei Bíróságon az a büntetõper,
amelyben a mezõszilasi Prikkel házaspár
meggyilkolásának ügyét tárgyalták. A bíró
a vádirat ismertetése, a vádlottak és tanúk
meghallgatása után a tárgyalást június 2ára napolta el.

A mezõszilasi ifjabb N. Józsefet és édesapját társtettesekként, elõre kitervelten, nyereségvágyból, több emberen elkövetett
emberöléssel, továbbá jelentõs kárt okozó
rongálás bûntettével vádolja a Fejér Megyei Fõügyészség.
A vádirat szerint ifj. N. József édesanyjával
közös cége bõvítésére 2005 augusztusában, havi kamatra, 10 millió forint kölcsönt
vett fel Prikkeléktõl. A kölcsönadó Prikkel
Tamásné volt, a pénz fedezetéül az N. család ingatlana szolgált.
Mint az üggyel kapcsolatos korábbi írásokban errõl beszámoltunk, ifj. N. József kezdetben rendesen fizette tartozását Prikkeléknek. Aztán elõbb a tõketartozás felét
nem fizette vissza az írásos megállapodásban rögzített határidõre, késõbb pedig,
kedvezõtlen anyagi helyzete miatt, 2006
novemberében, decemberében a kamatokkal is adós maradt. Azok kifizetésére
december 29-éig kapott haladékot.
A vallomások szerint apa és fia, hogy szabaduljanak az erõn felül vállalt anyagi terhektõl, elhatározták, hogy megölik Prikkeléket, és a holttestüket — a bûncselekményt emberrablásnak álcázva — eltüntetik.
2006. december 29-én — miután idõs N.
Józsefnét és a cég segédmunkását eltávolították otthonról — a pénz visszafizetésének ígéretével a házukhoz csalták Prikkeléket, s közölték velük, hogy a tartozást
nem tudják visszafizetni. Szóváltás alakult
ki, majd a vádlottak a házaspárnak estek.
A fiú egy baseballütõvel Prikkel Tamást
bántalmazta, édesapja pedig elõbb ököllel,
nagy erõvel az asszony arcába csapott, s a
járóbotjával támadt rá. Miután Prikkelné a
földre esett, addig folytatta a bántalmazását, amíg az asszony életjelet adott. Ezt követõen közösen halálra verték Prikkel
Tamást.
Ezután összekötözték a holttesteket. Az
asszonyt a házaspár terepjárójának hátsó
ülésére, a férjét a csomagtartóba tették, s
idõsebb N. József egy eldugott völgykatlanba autózott velük. Fia egy aznap kölcsönzött autóval követte, amivel hazavitte
apját.

FERTA GUMI KFT.
Szállítás 24 órán belül.
06 (30) 381 8383
Méret
5.0x13
5.5x14
6.0x14
6.5x15
7.0x16
7.0x17

„H”
X
–
X
X
X
X

„R”
–
X
–
X
X
X

„V”
–
X
–
X
X
X

Bruttó ár (Ft)
20.900
22.500
22.500
23.500
27.400
31.300

Csavarkészlet + 2.500 Ft/garnitúra

Éjfél felé visszatértek és felgyújtották a terepjárót. Az autó roncsait, benne a DNSvizsgálat által is igazoltan Prikkelék földi
maradványaival, 2007. január 4-én találták
meg, az idõközben õrizetbe vett, majd elõzetes letartóztatásba helyezett ifjabb N.
József útmutatása alapján.
A bizonyítási eljárás a nehezen mozgó idõsebb vádlott meghallgatásával kezdõdött,
aki egészségi állapotára való tekintettel a
tárgyalásra két mankóval érkezett. Az apa,
nyomozati vallomását fenntartva, beismerte a bûnösségét, s elismerte a bûncselekmény elkövetését.
A férfi a felolvasott vallomása szerint attól
jött indulatba, hogy Prikkelné a kölcsön
nem fizetése fejében az N. család ingatlanának elvételével fenyegetõdzött, majd
„szerencsétlen nyomoréknak” nevezte, s
végül pofon akarta vágni.
Az apa szerint fia nem bántalmazta a házaspárt, sõt, orvost is akart hívni, õ azonban megtiltotta, s ráparancsolt, hogy segítsen a holttesteket a kocsiba tenni. Ifj. N.
József, korábbi vallomását fenntartva, a
tárgyaláson nem vallotta magát bûnösnek,
mint mondta, a sértetteket nem bántalmazta.
Az ügyész és a védõk újabb tanúk, továbbá
orvos szakértõk — köztük elmeszakértõ
—, valamint idõs N. József „börtöntûrõ képességét” vizsgáló orvos szakértõ meghallgatását indítványozták.
Júniusban a gyilkosság helyszínén folytatódik a tárgyalás, ahol N.-éknek az eredeti
környezetben kell bemutatniuk, hogy vitték végbe borzalmas tettüket.
Hargitai Lajos

Kék hírek
Április 10-én Káloz település polgármestere tett bejelentést kora reggel, miszerint
ismeretlen tettes a település külterületén
veszélyes hulladékot rakott le. A megállapítás szerint a kishörcsöki bejáróval szembeni árokba egy vashordóból kb. 100 kg
használt olajszûrõt borított ki ismeretlen
tettes.
Sárkeresztúr területén igazoltattak egy fiatal lányt a járõrök. A lányról kiderült,
hogy a Gárdonyi Rendõrkapitányság eltûnés miatt körözi.
Két sárbogárdi lakost állítottak elõ a járõrök a rendõrkapitányság épületébe. A két
személyt azzal gyanúsítják, hogy április
4-én késõ este egy lépcsõházhoz tartozó lezárt tárolóból porcelán étkészletet, számítógépegységet, katonai emlékérmeket vittek el. A két férfit gyanúsítottként hallgatták ki.
(FMRFK)
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Alsószentiván: 1—8. osztályig megmarad az iskola!
Idõnként érdekes dolgokkal találkozik
szembe az ember. A minap, amikor Sárbogárdról Alsószentivánra buszoztam hazafelé, a következõ párbeszédfoszlány ütötte
meg a fülemet a leszállók sorából:
„…azt mondta nekem, hogy az alsószentiváni iskolát be fogják zárni, mert kevés a gyerek. Az ottani diákok Elõszállásra meg Cecére fognak járni. Ezt õ, mint oktatási szakértõ, határozottan állíthatja.”
A két beszélgetõ hölgy aztán leszállt, én
pedig az érzelmek széles skáláját éltem végig a hátralévõ úton.
Elõször meglepõdtem: Mi a szösz? Bezárják az iskolánkat? Hogy lehet az, hogy én
még nem tudok róla, pedig nap mint nap
ott dolgozom? Érik még az embert meglepetések!
A kezdeti csodálkozást aztán a megértés
váltotta fel. Hiszen én határozottan tudom, hogy a fenntartónak meg sem fordult
az a fejében, hogy bezárjon bennünket,
sõt, mindenképpen helyben kívánja tartani
1—8. osztályig az iskolát, és társulásban is
csak úgy gondolkodik, hogy itt marad a felsõ tagozat. De ha én ezt jól tudom, akkor
ebben az esetben a beszélgetésben említett szakértõ téved. Végül is, megesett ez
nagyobb emberekkel is.
A következõ érzelem a harag volt: hogy jön
ahhoz bárki is, hogy látatlanban ítéljen
meg bennünket és döntse el helyettünk a
jövõnket? Mert a fent említett szakember
még életében nem járt nálunk, az is biztos.
Két szakértõvel személyesen is volt ugyan
szerencsém találkozni az elmúlt években.
Az egyik az Oktatási Minisztériumból érkezett és a tanítási környezetet, az iskola
felszereltségét vizsgálta meg. Miután végigkalauzoltam az épületünkön, elmondta, hogy közel száz iskolát végiglátogatott
már, és a tapasztalatai azt mutatják, hogy
egyáltalán nem rosszabb a kistelepülési iskolák felszereltsége a nagyobbakénál. Véleménye szerint az olyan kistelepülési iskolákat, mint amilyen a miénk is, támogatni
kellene a megszüntetés helyett. Egy másik
szakértõnek írásos dolgozatához nyújtottunk sok segítséget, s õ is csak pozitívan

nyilatkozott rólunk, amikor az intézményi
munkáról beszélgettünk.
Persze, egy olyan szakember, aki mindent
a pénzzel mér, a száraz adatok alapján tehet egy olyan kijelentést, hogy amennyiben
egy iskolának kevés a létszáma, a jelen törvényi keretek között gazdaságosabban
lenne mûködtethetõ társulással. Azt azonban hadd dönthesse el minden település és
minden kisiskola, hogy hogyan képzeli el a
jövõjét. Milyen alapon gondolja bárki is,
hogy ami kicsi, az szükségszerûen rossz is
kell, hogy legyen? Miért kell a mennyiségnek garantálni a minõséget is? A kistelepüléseknek talán nincs joguk a fejlõdéshez? Ha egy iskola falun épült meg és
400-500 diák helyett 80-120 gyerek jár oda,
akkor az már nem is mûködhet jól? Vagy
ahogy Nemere István írta A fantasztikus
nagynéniben: „Miben különb egy pesti iskola a vidékinél? Kettõvel több emelet van rajta?”
Miután kimérgelõdtem magam, végiggondoltam mindazt, amit eddigi pályafutásom
során Alsószentivánon megéltem, és a
nosztalgiából merítve optimista hangulatba kerültem. Persze érthetõ, hogy az élet
minden területén lehet takarékoskodni.
Az oktatásügy sem kivétel a pazarlások
alól, elég csak a „kakaóbiztos” számítógépekre gondolni. Azt az iskolát, amelyik
csak azért van, hogy legyen, de nem képes
a fejlõdésre, nem akar, vagy nem tud lépést
tartani a kihívásokkal, én sem támogatnám. De miért nem lehet a bezárásra ítélt
iskolákat objektív vizsgálat alá venni? Elvégre a fokozódó elvárásokra másképpen
reagáltak az egyes iskolák. Voltak, akik beletörõdtek a helyzetükbe, belementek az
összevonásukba, s ezzel elvesztették a felsõ tagozatukat. Voltak, akik tiltakoztak
ugyan, de mivel sem a fenntartó, sem a szülõk nem álltak oda az intézmény mögé, végül is ugyanúgy a leépítés sorsára jutottak.
Voltak, akik rájöttek arra, hogy váltaniuk
kell, több változást és újdonságot beígértek, de nagyratörõ elképzeléseik megmaradtak a tervezés szintjén. Alsószentivánon azonban a tervek többségét sikerült is
megvalósítani.
1997 óta én személyesen éltem meg azt,
hogy mennyire igyekezett az alsószentiváni iskola mindig valami mást, valami
többletet nyújtani az ide járó diákoknak.
Nem volt olyan tanév, amelynek során valami újdonság ne került volna bevezetésre.
Akkoriban volt 4 számítógépünk, s azóta
fokozatosan kiépült a számítógépes eszközpark, s napjainkban ott tartunk, hogy
18 számítógépünk van, valamennyi internet-csatlakozással ellátva, s ECDL-vizsgafelkészítõ tanfolyamokat bonyolítunk le
immár évek óta. Az EU-csatlakozás óta
közhely, hogy idegen nyelv ismerete nélkül
a jövõben nem fognak gyermekeink boldogulni, s erre az 1. osztálytól választható já-

tékos nyelvoktatás kínálatával próbáltunk
megfelelni. Tudvalevõ volt, hogy 2004-tõl
jön a közös középiskolai felvételi vizsga.
Nálunk 1998 óta a mindenkori nyolcadikosok számára heti egy óra külön középiskolai felkészítést biztosítottunk matematikából és magyarból, s tartjuk ezeket a felkészítõket a mai napig. Napjainkban a csapból is a környezetvédelem fontossága folyik. Iskolánk már évek óta gyûjti az elhasznált szárazelemeket, az eldobható PET
palackokat, s választható tantárgyaink között az ökológia és a gazdálkodási ismeretek is szerepelnek. Minél biztosabb pilléreken kívántunk állni, s ezért vezettük be a
felnõttképzési tanfolyamainkat is. Volt
már nálunk ABC-eladói képzés, vagyonõri
tanfolyam, számítógépes alapismeretek.
Jelenleg az érettségit adó felkészítõ képzést végezzük heti három alkalommal. További tanfolyamokat is szeretnénk indítani, s ezek megvalósulása csak a jelentkezõi
létszámtól függ.
Amíg máshol iskolákat vontak össze és
zártak be, mi azt mondtuk: szeretnénk felújítani az iskola épületét és építeni mellé
egy új szárnyat is. Mivel ezt a fenntartó
képviselõ-testület egyhangúlag támogatta
és a szülõk társadalmi munkájára is számíthattunk, egy nyertes pályázatnak és
egyéni adományoknak köszönhetõen 2003
és 2007 között az új rész kialakítása és a régi tantermek teljes felújítása is megtörtént.
Aki ellátogat hozzánk, hogy a keringõ szóbeszédek helyett személyes tapasztalatok
útján gyõzõdjön meg az elvégzett fejlesztésekrõl, azt nagyon szívesen végigkalauzolom az épületen.
Mindezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a mi iskolánkban ne tudnánk még
tovább fejleszteni a meglévõ szolgáltatásokat. Mindössze annyit szeretnék jelezni ezzel az írással: köszönjük, minden rémhír és
pletyka ellenére megvagyunk. S amíg nem
maradunk magunkra, meg is leszünk. (Ezt
régebben egy közismert idézetet átalakítva
úgy is írhattam volna: Alsószentiván élt, Alsószentiván él, Alsószentiván élni fog!) Nem
kívánunk megszûnni, sem elköltözni.
1—8. osztályig helyben tartjuk az iskolát,
mert az esetleges rövid távú gazdasági nyereségnél többet ér, ha hosszabb távon a település megtartó erejeként mûködhetünk.
Hiszünk abban, hogy a befektetett munkának meg kell térülnie, s érezzük a szülõk
bizalmát, és a helyi képviselõ-testület maximális támogatását is. Mivel minden szülõt megillet a szabad iskolaválasztás joga,
az évek alatt felépített kínálattal biztosítunk az õ számukra alternatívát: ha úgy
gondolja, bennünket is választhat, ha a mi
programunkat ítéli legmegfelelõbbnek
gyermeke számára.
Kiss Attila
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Költészet napja
Cecén
A cecei Illyés Gyula Általános Iskola alsó és felsõ tagozatosai a
mûvelõdési házban rendeztek nyilvános bemutatót a költészet
napja alkalmából. A bemutató egyben a múlt heti körzeti mesemondóverseny gálamûsora is volt. A jórészt szülõkbõl, hozzátartozókból álló közönség lelkesen megtapsolt a színvonalas produkcióknak. Az est második részében a felsõ tagozatosok mutattak be jeleneteket. A nyolcadikosok József Attila verseibõl szerkesztett irodalmi összeállítása zárta az estet.
/H/

A cecei Gerlice Néptáncegyesület és a Violin Mûvészet Iskola közösen
rendezi meg 2008. április 19-én Tavaszköszöntõ táncgáláját
A mûsorban fellép több környékbeli táncegyüttes: a pusztahencsei Vadvirág Néptáncegyüttes, az alapi Mezõföld Néptáncegyüttes,
az adonyi Salina Néptáncegyüttes és a cecei Gerlice Néptáncegyesület négykézláb, fiók, utánpótlás és felnõtt táncegyüttese.
A rendezvény helyszíne a cecei mûvelõdési ház. A gálamûsor kezdete 15 óra. Belépõjegy felnõtteknek: 500 Ft, gyermekeknek: 300
Ft. Minden kedves érdeklõdõt nagyon sok szeretettel várunk! Gerlice Néptáncegyesület

Új Magyarország Pont nyílt Sárbogárdon
A korábban a hazai és uniós
fejlesztések helyi támogatása érdekében szervezett,
esetenként átfedéssel mûködõ tanácsadói hálózatok
összevonásával a kormány a
Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) felállítása mellett döntött.
Ennek célja az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) megvalósítási szakaszában folyamatosan növekvõ feladatok még hatékonyabb ellátása, az uniós fejlesztési források és a hazai területi
alapú támogatások sikeres felhasználása, illetve a párhuzamosságok elkerülése a hálózati irodák, ún. Új Magyarország Pontok révén.
Egy ilyen irodát nyitottak meg hivatalosan a múlt héten Sárbogárdon. A megnyitón Magyar József, a Sárbogárdi kistérség elnöke
köszöntötte a megjelenteket. Az iroda mûködésének fontosságáról dr. Juhász János, a Közép-dunántúli Régió kistérségi koordinációs hálózatának monitoring asszisztense adott tájékoztatót.
Elmondta, hogy az új hálózat egyrészt támaszkodik a régiók jelenleg is mûködõ intézményrendszerére, a helyi szaktudásra és tervekre, ugyanakkor a központi fejlesztési célkitûzések megvalósításában országos szinten egységes gyakorlatot követ. A hálózat
központi irányító szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben
mûködõ Központi Fejlesztési Programiroda, mely a hálózat központi koordinációjával, szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat látja el.
A Kistérségi Koordinációs Hálózat alapfeladata a kistérség szereplõinek információhoz juttatása a folyamatban lévõ pályázatokról. Feladata továbbá, hogy szakmai támogatást nyújtson a
kedvezményezetteknek a projektek megvalósításában, a források
lehívásában, a projektek kidolgozásában. Ebbe a munkába bevonja a helyi önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezete-

ket, társadalmi partnereket, illetve segíti a nemzetközi, hazai és
kistérségi területfejlesztési források felkutatását.
Az Új Magyarország Pontok hálózata országos, regionális, valamint kistérségi szinten együttmûködik a vidékfejlesztési támogatások felhasználását elõsegítõ helyi vidékfejlesztési irodákkal.
A Kistérségi Koordinációs Hálózat munkatársainak törekvése az,
hogy a területfejlesztés és az uniós ismeretek tájékoztató pontjaként igazi szolgáltatást nyújtsanak az ország összes kistérségében.
A tájékoztatón megjelentek a kistérségben dolgozó szakemberek, a térség polgármesterei, a munkaügyi központ képviselõje.
Kiss Erika irodavezetõ és Vinklár László a tájékoztató után bemutatta a régi tanácsháza épületében mûködõ helyi irodát. Munkájukban számítanak a helyi vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzatok érdeklõdésére. Remélik, hogy az iroda mûködésével
jelentõs pályázati pénzeket lehet hozni ebbe a hátrányos helyzetû
térségbe.
Hargitai Lajos
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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
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

INGYENES LÉGÚTI
ALLERGIASZÛRÉS
2008. április 22-én, kedden,
14-18 óra között.
A szûrést végzi dr. Lévai Katalin.

Személyes elõjegyzés
nyitvatartási idõben a

KORONA
GYÓGYSZERTÁRBAN.
A vizsgálat az elõzetes jelentkezés
sorrendjében történik.

Kérjük gyógyszermentesen
jelentkezzen a szûrés idején.

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

2008. április 19-én,
szombaton.

2008. április 17. Bogárd és Vidéke

Hirdetmény

Tájékoztatás

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2008. április 11-ei ülésén elfogadta a 9/2008.
(IV. 14.) Ktr. sz., Sárbogárd város és intézményei 2007. évi zárszámadásáról szóló rendeletet; a 10/2008. (IV. 14.) Ktr. sz., az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló rendelet
módosítását; a 11/2008. (IV. 14.) Ktr. sz., az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló
rendelet módosítását; a 12/2008. (IV. 14.) Ktr.
sz., Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását; a 13/2008. (IV.
14.) Ktr. sz., a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló rendelet módosítását.

Az Étv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
Sárbogárd, Bercsényi utca–Rózsa Ferenc utca
–Németh sarok–690/33 hrsz.-ú közterület–Ady
Endre út által határolt terület szabályozási tervének módosítását határozta el.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete
Oktatási, Közmûvelõdési Bizottsága

pályázatot hirdet 2008. évre

nyári táborozások
támogatásának
elnyerésére
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a
3—14 éves korosztály nyári táborozását, útiés szállásköltség kiegészítésével.
A pályázók köre: nevelési—oktatási intézmények, civil szervezetek, egyházak.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó
nevét, székhelyét, bankszámlaszámát; a vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét, elérhetõségét; a program részletes leírását; a kért támogatás felhasználási tervét részletezve, a saját
források feltüntetésével; az alapszabályt, illetve
a bírósági bejegyzést igazoló irat másolatát.
A kapott támogatás nem használható fel:
tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére; reprezentációs költségekre (vendéglátás, étkeztetés stb.).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak
megfelelõ számlával történhet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
május 2., 11.30 óra.
A pályázatokat az oktatási közmûvelõdési bizottság címére (polgármesteri hivatal, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni. Kérjük,
a borítékra írják rá: NYÁRI TÁBOROZÁS 2008.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008.
május 9.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2008. május 16-áig.
Bõvebb információt kérhetnek Barna Edina
szakreferenstõl a polgármesteri hivatalban
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. I. emelet
21.).
Az oktatási, közmûvelõdési
bizottság elnöke

A rendezés általános célja:
A fejlesztési elképzelésekhez illesztett közterület-lehatárolások során kialakuló övezetek és
építési övezetek meghatározása, a telkekhez fûzõdõ jogok és kötelezettségek, a beépítés feltételeinek, szabályainak rögzítése; a közlekedés
rendjének, a fejleszteni kívánt terület infrastruktúra-hálózatának kialakítása, térbeli, fizikai kereteinek meghatározása; a jelenlegi funkciók
(elsõsorban közösségi, igazgatási—ellátási és
irodai, valamint lakófunkció és kereskedelmi—szolgáltató) megtartása, azok tervezési területen belüli átszervezésével.
A szabályozási terv módosításával kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat a polgármesteri
hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán adhatják le 2008. április 14-e és
2008. május 5-e között.
Juhász János polgármester

Hirdetmény
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
FIORÁCS Kft. (2491 Ács, Fõ u. 43.) sárbogárdi
telephelyének felújításával, bõvítésével kapcsolatos egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 1.) közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás idõpontja: 2008. április
24. (csütörtök) 14.00 óra.
A közmeghallgatás helye: a városi polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök
tere 2.
A környezeti hatástanulmány és hatásvizsgálat
dokumentációja (emelet, 4. számú iroda) és a
fenti cím alatti környezetvédelmi felügyelõségen megtekinthetõ.
A közmeghallgatás idõpontjáig az észrevételeket írásban a KDT. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez és Sárbogárd város jegyzõjéhez lehet benyújtani.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

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

Adószám: 18494950-1-07
Köszönjük felajánlásukat!
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KÉZILABDA
2008. április 12-én, 15. alkalommal tartotta meg az immár hagyományossá
vált Németh László Emléktornát a Szilas KC szakosztálya az 1994/95-ös leánykorosztály részére. Sajnos, az eredeti terv nem sikerült, ugyanis a meghívott
csapatok közül Szeged és Siófok csapatai az elfogadott meghívást az utolsó
pillanatban lemondták, Zámbó igazgató úrnak nem kis fejtörést okozva. Így került sor a Dunaújváros meghívására, akik örömmel tettek eleget a felkérésnek.
Két csapatra lett bontva a Szilas KC 14 fõs kerete, s kezdõdhetett a torna.

Eredmények:
Szilas KC A–Kocsola 30:12; Kocsola–Dunaújváros 18:31; Szilas KC B–Szilas
KC A 13:30; Kocsola–Szilas KC B 13:19; Dunaújváros–Szilas KC A 19:29; Szilas
KC B–Dunaújváros 15:22.

Az elsõ három helyezett csapat
kupa-, érem- és oklevéldíjazásban részesült.
I. helyezett: Szilas KC A; II. helyezett: Dunaújváros; III. helyezett: Szilas KC B;
IV. helyezett: Kocsola csapata, oklevéldíjazás.

Különdíjak:
Gólkirály: Újhelyi Vivien, oklevél + tárgyjutalom, Dunaújváros. A legjobb kapus: Nagy Éva, oklevél + tárgyjutalom, Szilas KC B. A legtechnikásabb
játékos: Schneider Éva, oklevél + tárgyjutalom, Szilas KC A. A legjobb hazai
játékos: Káldi Blanka, Szilas KC A.

A díjakat Zámbó igazgató úr adta át elismerõ szavak kíséretében. Tanítványai
ismét bizonyítottak, nem véletlen az a sikersorozat, melyet csapata elért.
A torna támogatói voltak: Németh László Általános Iskola, Mezõszilas;
FÖMO-Hús Kft., Lajoskomárom; 4 B Bt., Mezõszilas; Dielnet Kft., Simontornya.
A torna fõvédnöke, rendezõje: Sokon Kft., Agárd.
Ezután az alapi vadászházban látták vendégül a meghívottakat, egy igazi, ízletes, vadmalacsültre. Ezúton is további sikeres szereplést kíván a Bogárd és Vidéke szerkesztõsége.
-GF-

Utánpótlás-labdarúgótorna Sárbogárdon
MLSZ-NUSI-UPI program keretén belül megrendezésre került Sárbogárdon a
2008-as elsõ tavaszi forduló. A tornát Juhász János polgármester nyitotta
meg.
Sárszentmiklós, Cece, Alap, Sárbogárd csapatai mérkõztek U7 (2001. 01. 01.
után születettek), U9 (1999. 01. 01.—2000. 12. 31. születettek), U11 (1997.
01. 01.—1998. 12. 31. születettek) korosztályokban.
A tornán 102 gyermek szerepelt. Örömteli, hogy Alap csapatai bekapcsolódtak
a programba. A lelkesedésük maximális volt.
Ilyen fiatal játékosoknál nem szoktunk eredményt hirdetni. A képzés, a nevelés
a fontos. Viszont egyéni díjakat átadtunk, amelyeket a következõ játékosok vehettek át:

U7

U9

U11

A legjobb kapus

Brúzsa Sándor
Katona Sándor
S.miklós
Alap
A legjobb góllövõ
Búzás Ádám
Szabó Levente
Luczek Roland
S.miklós
S.miklós
Sárbogárd
A legjobb mezõnyj. Németh Roland Szabó Ádám
Várhelyi Ádám
Sárbogárd
Sárbogárd
Cece
A legsportszerûbb j. Kiss Balázs
Hír István
Bali Attila
Cece
Alap
Cece
A legjobb védõ
Huszár Tamás Rohonczi Gergõ
Demeter Dávid
S.miklós
S.miklós
Sárbogárd
A legjobban cselezõ Katona Zsolt Vagyóczki Patrik Freschli Barnabás
Alap
Cece
S.miklós
A legjobb leány játékos: Hír Regina, Alap
A legjobban fejelõ: Kéri Valentin, Sárbogárd
Köszönet a mérkõzéseket felügyelõknek: ifj. Pajor Lászlónak, Firgi Dánielnek,
Csendes Istvánnak.

2008. április 20-án, vasárnap,
10.00 órakor
U13-AS TORNA,
10 csapat részvételével
az LSC Sárbogárd pályáin.
Várjuk a nézõket!
A belépés díjtalan.
Az LSC vezetõsége

A következõ MLSZ-NUSI-UPI torna 2008.
május 3-án 10 órakor lesz Sárbogárdon.
Pajor László

MINÕSÉGI SELECT KÉZI- ÉS FOCILABDÁK, REHBAND
és H2O SPORTFELSZERELÉSEK RENDELHETÕK
További információ a 06 (30) 3777 674-es telefonszámon,
vagy az albaregia4@hotmail.com e-mail címen.
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LSC Sárbogárd—Mezõszilas 0-1
Sárbogárd, 120 nézõ. Vezette: Farkas.
LSC Sárbogárd: Sipõcz, Szabó K. J., Lakatos, Sebestyén, Csuti (Böhm), Kapusi, Bognár, Huszár
(Hegedûs), Pálinkás, Kõvágó (Szabó A.), Csendes.
Mezõszilas: Papp, Kiss, Szilágyi, Sülyi, Szepesi,
Nagy, Fekete (Müller), Horváth, Kecskés (Kovács),
Balogh, Keresztúri.
Nagyon fontos lett volna csapatunk számára a hazai gyõzelem. Ennek tudatában hajtották végig játékosaink a mérkõzést. Sajnos a kidolgozott helyzetek sorra kimaradtak. A kilátogató szurkolók izgalmas, lendületes játékot láthattak mindkét csapattól. A kiváló mérkõzéshez minden adott volt.

Felkészített csapatok, pálya, labda, sportszerû küzdelem, szurkolók, jó idõ.
Mindehhez már csak egy korrekt játékvezetõ és az
õt segítõ partjelzõk kellettek volna. Persze, nem a
közremûködésük miatt érdemes megtekinteni a találkozóról készült televíziós felvételt.

Ifjúsági mérkõzés: 3-3
Nos, a játékvezetõ ezen a mérkõzésen sem volt feladata magaslatán. Természetesen ítéleteivel csapatunkat sújtotta jobban. Az utolsó percben sikerült itthon tartani az egyik pontot.
A következõ mérkõzést 20-án csapataink idegenben, Zichyújfaluban vívják majd.
T. Z.

A Déli-csoport eredményei:
Sárszentágota—Beloiannisz 2-2 (1-2)
Gólszerzõ: Kuczi (2), illetve Szotirisz (2).
Besnyõ SE—Elõszállás 2-1 (1-1)
Gólszerzõ: Farkas, Miklós, illetve Barabás.
Rácalmás—Mezõkomárom 6-0 (3-0)
Gólszerzõ: Antal (3), Lengyel, Horváth, Balogh.
Alap—Dég 2-4 (0-3)
Gólszerzõ: Czaffer, illetve Cseke (2), Gulyás, Sörös.
Kiállítva: Budai (Dég).
Nagyvenyim—Nagylók 6-3 (3-1)
Gólszerzõ: Major (2), Nemes (2), Csere, Lengyel, illetve Lendvai (2), Horváth.
Perkáta—Vajta 2-1 (2-1)
Gólszerzõ: Klein, Szabó, illetve Polyák.

A Déli-csoport állása:

Gól nélküli pontok

Tác-Csõsz–Cece 0-0
Tác, 150 nézõ, vezette: Hajcsár Lajos.
Tác-Csõsz: Szabó, Török, Mukrányi J., Kálmán,
Bozsoki, Pál, Kovács (Búzás), Mukrányi Zs., Márkus (Gerencsér), Babai, Nagy.
Cece: Kimiti, Hegedûs Gy., Pintér, Király (Németh),
Csuti, Tóth, Klazer, Hegedûs J. (Tángli), Szikszai,
Barta (Simon), Juhász.
A mérkõzés elsõ 10 percében tapogatódzó játék,
helyzet nélkül. A 12. percben Kovács 22 m-es szabadrúgását védte Kimiti. Az elsõ gólhelyzet a hazaiaknál adódott a 14. percben, Babai lövésével a kapus már verve volt, Pintér azonban a gólvonalról
mentett. 15. perc: Juhász kapáslövését védte a hazai kapus. 18. perc: Nagy lövését védte Kimiti. A
22. percben Hegedûs J. lövését hárította a hazaiak
hálóõre, majd Barta került kétszer is helyzetbe,
mindkétszer elhibázta a lövést. A 25. percben beadott lövését hárította Szabó. A 32. percben közelrõl kapu fölé lõtte a labdát. Az I. félidõ zárásaként
Hegedûs J. lövését hárította a hazaiak kapusa.
A II. félidõ vendéghelyzettel indult, a 47. percben
Klazer beadását Tóth gólhelyzetben kapu fölé lõtte.

54. perc: Mukrányi 20 m-es szabadrúgása szállt a
kapu fölé. 58. perc: Klazer közeli lövését védte a kapus. 65. perc: Barta az 5-ösrõl lõtt a kapu mellé. 73.
perc: ismét Barta került gólhelyzetbe, közeli fejese
kapu fölé szállt. 77. perc: Simon szabadrúgását
védte Szabó. A túloldalon Búzás lövését hárította
Kimiti. 87. perc: Simon a 16-osról kapu fölé lõtt. 89.
perc: Nagy kapott hosszú indítást, gólhelyzetben a
kapusba rúgta a labdát.
Ezen a mérkõzésen mindkét csapat védelme jeleskedett, így igazságos pontosztozkodás született.

Ifjúsági mérõzés: 1-2 (1-2)
A mérkõzés végeredménye már az elsõ félidõben
kialakult. A II. félidõben tíz fõre fogyatkozott vendégek tartani tudták az egygólos vezetést a hazaiakkal szemben. Góllövõ: Sinka (2).
Április 20-án, vasárnap, ifjúsági és felnõtt csapatunk 15.00 és 17.00 órakor hazai pályán Seregélyes csapatát fogadja bajnoki mérkõzésen.

Hajrá Cece!
P. L.

Bicske—Sárszentmiklós 3-2 (2-0)
Bicske, 300 nézõ, vezette: Bozsaki Csaba.
Bicske: Rigó – Tóth, Mérey, Varga, Gáll, Imre (Rafael), Dukai (Szabó B.), Szentjobbi, Agyagási,
Bartha, Szalczinger (Nitti). Edzõ: Erdész Ferenc,
Szentjobbi István.
Sárszentmiklós: Papp Zoltán – Papp A., Csanaki,
Szabó L., Szarka, Vámosi, Král (Zámbó), Salga,
Markovics, Emperger, Tórizs (Szabó Z.). Edzõ: Horváth Csaba. Imre indította Tóthot a 6. percben, beadását Agyagási lõtte kapásból a kapuba, 1-0.
Szalczinger lefutotta a védõket, a lövése kipattant a
kapusról, másodszor azonban a kapuba lõtte a labdát, 2-0.
Tórizs lépett ki a hazai védõk közül, lövése a kapusról kipattant, Szabó L. újra lõtt, lövése azonban a
kapu mellé ment. A 45. percben Bartha átadását
Dukai a kapu mellé lõtte. Szentjobbi bravúros szólója utáni nagy lövését a kapus sikeresen védte. Az
55. percben Bartha beadását Dukai a kapu fölé lõtte. A 77. percben Vámosi két csel után szépített,
2-1. Nitti indult meg egy hosszú indítással a 79.
percben, átadását Bartha P. lõtte hatalmas erõvel a
vendégkapuba, 3-1.

A bicskei kapu elõtti zûrzavarban Zámbó szerzett
gólt a 82. percben, 3-2.

Ifjúsági mérkõzés: 2-0.
Tudósítónktól
3
4
4
5
6
7
9
9
10
10
8
11
10
14
15

61-24
55-20
57-25
58-28
42-26
31-28
36-33
29-29
35-41
32-31
30-32
29-45
28-41
28-67
19-56

1
2
2
4
4
6
8
6
10
8
12
16
16

77-23
48-16
45-23
46-34
50-21
40-34
40-30
33-37
36-53
29-45
23-43
19-67
16-77

44
42
39
34
33
24
22
21
20
17
11
6
6

A Femol-csoport eredményei:
Füle–Pálhalma 1-5 (0-3)
Gólszerzõ: Horváth, illetve Molnár (öngól), Kóczián,
Salamon, Tóth (2). Ifjúsági mérkõzés: 0-8.
Sárbogárd SE–Mezõszilas 0-1 (0-1)
Gólszerzõ: Horváth Gy. Ifjúsági mérkõzés: 3-3.
Káloz–Baracs 2-1 (2-0)
Gólszerzõ: Májer D., Osváth R., illetve Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 1-2.
Kisapostag–Zichyújfalu 2-1 (1-0)
Gólszerzõ: Subi (2), illetve Újfalusi. Ifjúsági mérkõzés: 9-1.
Tác-Csõsz–Cece 0-0
Ifjúsági mérkõzés: 1-2.
Seregélyes–Enyingi VSE 6-1 (3-0)
Gólszerzõ: Imre J. (2), Tömör Cs. (2), Ladányi,
Koller, illetve Körmendi. Ifjúsági mérkõzés: 2-0.
Adony–Mezõfalva SE 1-1 (1-0)
Gólszerzõ: Müller. A vendégek egyenlítõ góljának
szerzõjét nem sikerült kiderítenünk. Ifjúsági mérkõzés: 2-2.
Lajoskomárom–LMSK 2-2 (1-0)
Gólszerzõ: Komáromi, Orosz, illetve Gombér, Sütõ.
Ifjúsági mérkõzés: 2-1.

A Femol-csoport állása:

A Roneko-csoport állása:
1. Velence
21 17 1
2. Kápolnásnyék
21 15 2
3. Alba Regia
21 14 3
4. Bicske
21 11 3
5. Sárszentmiklós
20 10 5
6. Polgárdi
21 9 5
7. Kisláng
21 9 3
8. Aba-Sárvíz
21 9 3
9. Sárosd
21 9 2
10. Szabadegyháza
20 9 1
11. Bakonycsernye
21 6 7
12. Etyek
21 7 3
13. Iváncsa
21 6 5
14. Sárszentmihály
20 6 15. Pusztaszabolcs
21 3 3
A Csór visszalépett a bajnokságtól.

1. Nagyvenyim
17 14 2
2. Dég
18 13 3
3. Sárszentágota
17 12 3
4. Beloiannisz
18 10 4
5. Alap
17 10 3
6. Rácalmás
18 6 6
7. Elõszállás
18 6 4
8. Besnyõ
17 7 4
9. Nagylók
18 6 2
10. Kulcs
17 4 5
11. Vajta
17 3 2
12. Mezõkomárom
18 2 13. Perkáta
18 2 A Besnyõtõl 4 büntetõpont levonva.

52
47
45
42
35
32
30
30
29
28
25
24
23
18
12

1. Pálhalma
20 18 1 1
2. Adony
10 14 4 3
3. Seregélyes
21 14 2 5
4. Baracs
21 12 3 6
5. LMSK
21 11 3 7
6. Káloz
21 9 3 9
7. Mezõszilas
21 8 4 9
8. Cece
20 7 5 8
9. Kisapostag
21 7 5 9
10. Enying
21 7 5 9
11. Mezõfalva
21 11 5 5
12. Tác-Csõsz
21 5 6 10
13. Lajoskomárom
21 6 2 13
14. Zichyújfalu
21 5 4 12
15. Sárbogárd
21 5 3 13
16. Füle
21 - 1 20
A Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

77-15
54-17
71-33
41-20
38-30
43-33
53-45
37-39
31-37
40-49
35-26
36-46
23-57
37-56
27-60
15-95

55
46
44
39
36
30
28
26
26
26
23
21
20
19
18
1
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SZÍN- ÉS
FORMAVILÁG
Évek alatt kiteljesedõ hagyománya lett a sárszentmiklósi klubkönyvtárban újra és újra képekkel és egyéb képzõmûvészeti alkotásokkal bemutatkozó baráti közösség kiállításainak. Az idén, hasonlóképpen a korábbiakhoz, a költészet napjához igazították a
Szín- és formavilág címû kiállítást.
Három alkotó: Macsim András, Zocskár András és Varga László (pedagógus) invitálta a
többi alkotó nevében is a nagyközönséget április 11-ére, a kiállítás megnyitójára. Méltó indításként Dizseri Barna szavalta el József Attila „Íme, hát megleltem hazámat” címû versét. Nagy sikert aratott Dizseri Barna és Mezõ
Bálint gitárjátékkal kísért éneke. Ezt követõen a sárszentmiklósi népdalénekes lánycsoport énekelt. Varga László házigazdaként köszöntötte a vendégeket, verset mondott, majd néhány szóval
jellemezve bemutatta a kiállító alkotók mindegyikét.
A kiállításon végigsétálva az elsõ gondolatom az volt: milyen jó,
hogy ez a kis közösség nem bomlott fel az elmúlt évek zûrzavarában, intézményeket szétdúló takarékossági õrületében. Sõt, egyre
inkább valamiféle családias bensõségesség köti össze õket. A kör
is némiképp bõvült, és csak remélni lehet, hogy egyszer azok is elhoznak ide néhány alkotást, akik már rég másutt élnek, de elevenen élnek még a helyi gyökereik.
Balról jobbra indulva a kiállításon Tóth Gyula tanár úr rá jellemzõ, derûs tájképei fogadják a nézõt: Dunakanyar, Balatoni táj,
Csendélet virággal stb. Varga László régi utcarészlete mutatja
mély vonzódását az odahagyott paksi ifjúkori élményekhez. Még
a Velencérõl festett kép is a hazai táj emlékét idézi. Horváth Attila képeinek karakteres tónusai, a határozott színek, a képeken
látható éles fények a tiszta viszonyok, az egyszerûség vágyát tükrözik.
Macsim András képei elõtt mindig sokat idõzök. Álmaiban mindig Erdélyben jár. S minél messzebb az emlék, a lélekben annál
erõsebb a vágy újra átélni azokat a pillanatokat, amikor húszévesen, szerelmes ifjúként a hegyekben kóborolt. Visszaidézni szeretné talán az akkor látott színeket, amelyek már csak az egyre fáradó szívben élnek. Képeit nézve a szemlélõt is elfogja a mélabúval teli vágy: itt hagyni mindent, s egy hátizsákkal a vállon ismét

nekivágni a világnak, megkeresni azt a hegyet,
amely — bármennyire fáj is — már úgy nem is
létezik, mint ahogy eltûnt a szép ifjúság is. Petõfi sorai jutnak eszembe: „Elhull a virág, eliramlik az élet…”
De hagyjuk a mélabút, gyönyörködjünk inkább
a képekben, s a tárgyakban. Zocskár András
különös formájú kerámiákkal mutatkozott be.
A formák ismerõsek, most azonban különös afrikai dobokra hajaznak az üreges edények. Furcsa formájukkal mintha Zimbabwe
karcsú vízhordó asszonyai hajladoznának az esti tûz imbolygó árnyékaiként. És valóban, imbolygó lángok ragyogják be ezt a
Zocskár András-féle sarkot A falon különleges formájú, tükörcserepekkel kirakott kerámia gyertyatartók. A gyertyák fényei
sejtelmes hangulatot árasztanak maguk körül, áthangolva egy
más hangnemre a színek és formák hangulatvilágát.
A következõ stáció Mikuli Margit képeinek gyûjteménye. Õ néhány portrét hozott a kiállításra. Molnár Orsolya szavakból, színekbõl, hangulatokból összeállított sorozata lírai lelket mutat.
Nemes Gyula új kiállítóként zárja a sort. Öt egyedi felfogásban
festett olajképpel mutatkozott be.
A terem másik részét a foltvarrók képei foglalták el. Õk is állandó
kísérõi már e kiállításoknak. Lehet, hogy a családiasság érzéséhez
talán õk adták a legtöbbet. A sajátos nõi, családanyai szemléletmód barátságos fényt vont erre az estére, mint ahogy alkotóik
derûs mosolya, lágy, puha asszonyisága.
Ez a kiállítás-megnyitó arra is ürügy volt, hogy régi barátok, ismerõsök találkozzanak, leüljenek egy pohár borral a kézben és elbeszélgessenek apró kis „semmiségekrõl”.
Mert hát a világ nagy dolgai olyan kis semmiségek…
Hargitai Lajos

Roma konferencia

HIRDETMÉNY

Oláh József, a Fejér Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke és Lakatos Gyõzõ, a Sárbogárdi Kisebbségi Önkormányzat elnöke szervezésében roma konferenciát rendeztek
Sárbogárdon. Erre meghívták a helyi gyermekintézmények vezetõit, Sárbogárd rendõrkapitányát, a polgármestert és a képviselõket, akik közül eljöttek: Varga László és Szakács Benõné
bizottsági elnökök, valamint dr. Szabadkai Tamás képviselõ.
A hátrányos helyzetû, cigány származású gyermekek fölzárkóztatásának lehetõségeirõl, a gyerekek továbbtanulásra való
fölkészítésérõl, a bûnmegelõzésrõl folytattak eszmecserét.
Hangsúlyozták, hogy a kisebbségi önkormányzat a jövõben
szorosabb együttmûködést alakít ki e témában az intézményekkel. A nyolc osztályt nem végzett fiataloknak az általános
iskola befejezésére felkészítõ tanfolyamot szerveznek a mûvelõdési központban.

A Fejér Megyei MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága nevében elrendelem valamennyi Fejér megyében tartott, fél
év feletti ló 3 évenként kötelezõ, takonykór felderítésére irányuló immundiagnosztikai és fertõzõ kevésvérûség felderítésére szolgáló szerológiai ellenõrzõ vizsgálatát. Az ellenõrzõ vizsgálatoknak az állattartók kötelesek lovaikat alávetni. Az ellenõrzõ vizsgálat az érintett lovakból származó vérmintából ellenanyag-kimutatással történik (takonykór esetén komplement-kötési próbával, fertõzõ kevésvérûség esetén agargélimmundiffúzióval).
A vizsgálathoz szükséges vérvételeket 2008. április 7-e és 2008. május
16-a között kell elvégezni. A vérvételt a ló tartási helye szerint illetékes jogosult állatorvossal kell elvégeztetni. A vizsgálatok elvégzésének költségeit az állattartó köteles megfizetni a jogosult állatorvos által kiállított számla,
valamint a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központi Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága által kiállított számla alapján.
E döntés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.

/H/

Dr. Berey Attila, megyei igazgató fõállatorvos
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!
április 19., szombat, 19 óra:

A NEMZET ARANYA 2.
TITKOK KÖNYVE
Színes, magyarul beszélõ, amerikai kalandfilm

A városi könyvtárban Váraljai Péter fafaragó kiállítását nyitották
meg hétfõn. A kiállítást Bõjtös Attila nyitotta meg, közremûködött az evangélikus gyülekezet énekkara. A kiállításon Péter
munkái mellett láthatók voltak az általa szervezett fafaragó kör
próbálkozásai is. Korábban, 2007. szeptember 11-én, fényképes
interjúban mutattuk be Pétert az újságban a sárszentmiklósi
evangélikus parókián rendezett kiállítása kapcsán. A könyvtárban rendezett kiállítás május 10-éig tekinthetõ meg a könyvtár
folyosóján lévõ tárlókban.
Hargitai Lajos

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik eddig támogatták, és
bízunk benne, hogy a jövõben is támogatják a Sárszentmiklósi Általános Iskolát! Szükségünk van a segítségre. Versenyekre, kirándulásokra visszük a tanulóinkat, jutalmazzuk a kiemelkedõ teljesítményeket. Szabadtéri tanterem kialakítását kezdtük meg az iskolakertben. Folytatni szeretnénk az elsõ osztályokéhoz hasonlóan az alsós tantermek berendezéseinek felújítását. Köszönöm a
szombati jótékonysági bál szervezõinek, az ízletes vacsorát készítõ EUREST szakácsainak, dolgozóinak, a szülõknek, pedagógusoknak, vendégeknek, hogy munkájukkal segítették az iskolai
alapítvány céljainak megvalósítását!
„Ajándék vagy egy világban, mely elfelejtette, mi a való és igaz,
õszinteséged utat mutat. Egy világban, mely elidegenedett — törõdésed utat mutat.” Köszönjük a törõdést, az adományokat!

Benjamin Franklin Gates a történelem elveszett kincseit kutatja, ez alkalommal azonban olyan titok nyomába szegõdik, ami könnyen átírhatja a történelmet. Felmerül ugyanis a gyanú, hogy Thomas Gates,
Benjamin ük-ükapja is összeesküvõ volt a Lincoln elnök elleni merénylet szervezõi között. Gates nyomozásba kezd, hogy tisztázni tudja a család nevét, azonban olyasmit talál, amire maga sem számít. Van egy
könyv, amibõl megtudhatja a választ: az elnöki titkok könyve. Az ebben
rejlõ információk nemcsak a Gates család nevét moshatják tisztára….
A dolog pofonegyszerû: csak meg kell nyerni az elnökválasztást. Esetleg betörni a Fehér Házba és elrabolni az elnököt. A professzor semmitõl
sem riad vissza. Titkos alagutakon, fél Európán keresztül követi kitartóan a nyomokat. Nyomukban titkosszolgálatok, és számtalan ember,
akiknek legkevésbé sem érdeke, hogy ilyen kaliberû titkokra valaha is
fény derüljön.

Horváth Ferencné igazgató

A

sárszentmiklósi iskola hagyományos alapítványi bálján idén is sokszínû, hangulatos mûsorral lepték meg a vendégsereget a diákok és pedagógusok. Az esemény helyszíneként szolgáló
tornacsarnok nézõtérnek berendezett fele ismét
csordultig telt a közönséggel. A gyerekek azonban
nem szeppentek meg a sok-sok embertõl. Bátran,
mosolyogva, örömmel adták elõ a betanult táncokat, énekeket, színre vitt darabokat. Persze, a tanító és tanár nénik ott voltak végig a „háttérben” (a
színpad mellett), onnan segítették tanítványaikat.
Az elõadást a néptáncosok nyitották meg, majd
Horváth Ferencné igazgató köszöntötte az egybegyûlteket. Az elsõ osztályosok verssel, tánccal léptek színpadra, az alsósok különbözõ nemzetek bõrébe bújtak, a nagyobbak a Csipsz címû színielõadásukkal szórakoztatták a nézõket, de hallhattunk csengõ hangú népdalénekeseket, és — stílusosan — megelevenedett elõttünk a gergelyjárás
szokása is. A mûsort zárta és a bált nyitotta a végzõsök keringõje, és kezdetét vehette a közösen elköltött vacsora, majd a vigasság.
Hargitai Kiss Virág

A miklósi bál
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A KÖLTÉSZET
NAPJA UTÁN
Nagymama receptjei
Pogácsák többféle változatban
Sonkás pogácsa
Hozzávalók: 2 dkg élesztõ, 1 dl tej, 1 mokkáskanál cukor, 50 dkg
liszt, 5 dkg zsír, 3 evõkanál bor, 30 dkg darált, fõtt sonka (lehet tarja is), só. A tetejére tojás.
Az élesztõt 1 dl langyos, cukros tejben felfuttatjuk. A lisztet, zsírt, bort,
sót, ízlés szerint a megkelt élesztõvel rétestészta keménységûre gyúrjuk. Kidolgozás után vékonyra nyújtjuk. Rákenjük a darált fõtt sonkát,
és feltekerjük, mint a kalácsot, a nyújtófával kissé ellapítjuk, félbe hajtjuk, és 30 percig langyos helyen pihentetjük. Akkor ismét kinyújtjuk, és
az elõbbi módon felcsavarjuk. Összesen háromszor nyújtjuk ki 30 perces pihentetéssel. Végül 2 cm vastagra nyújtjuk, tojással a tetejét
megkenjük és bevagdossuk. Elõmelegített forró sütõben, 200 fokon kb.
15 percig sütjük (a pogácsákat gyorsan kell sütni, mert különben kiszáradnak).

Fokhagymás-diós pogácsa
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 25 dkg tehéntúró, 20 dkg margarin, 5 dkg
darált dió, 1 tojás, 1 gerezd fokhagyma, só, bors. A nyújtáshoz
kevés liszt. A tetejére 20 dkg darabosra vágott dió, 1 tojás.
A tészta hozzávalóiból sima tésztát gyúrunk, cipóvá formáljuk, és becsomagolva néhány órára hûtõszekrénybe tesszük. Lisztezett deszkán
félujjnyi vastagra nyújtjuk, bekenjük felvert tojással, és a dióval megszórjuk. Kiszaggatjuk, és elõmelegített sütõben közepes hõfokon kisütjük.

Töltött sajtos pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 2 tojássárgája, 3 dl
tejföl, pici só. A krémhez: 4 dl tej, 6 dkg liszt, 6 dkg reszelt sajt, 2
tojás, kevés só, 6 dkg margarin, 5 dkg apróra tör kesudió, 1 szál
újhagyma. A tetejére 5-10 dkg reszelt sajt.
A tésztához valókat összegyúrjuk, és egy órán keresztül pihentetjük.
Azután vékonyra nyújtjuk, majd kicsi pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk
és megsütjük. A tejet, a lisztet, a reszelt sajtot, a keményre fõtt tojásokat, kevés sót simára keverjük, majd sûrûre fõzzük, ezután belekeverjük
a margarint, a tört kesudiót és a finomra vágott újhagymát. Az elkészült
krémet két pogácsa közé kenjük, majd az összeragasztott pogácsák oldalát is bekenjük, és az egészet reszelt sajtba forgatjuk. Nagyon finom
sós süteményt kapunk.

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.

— József Attila ma szadeszes lenne — mondja mellettem valaki
lazán.
Vészes sebességgel indul be a gondolkodás az agyamban. Tényleg
az SZDSZ szimpatizánsa lenne? Vagy valamelyik másik párté?
Lehetetlen válaszolni, az agymunka a falat döngeti.
De a gondolatmenet itt nem áll meg, fut tovább. Illyés Gyula mi
lenne? És Nagy László?
De tovább: hova csatlakozott volna Ady Endre a Horthy-korszakban? Miket írt volna? Egyáltalán: elképzelhetõ Ady a „pengõs” világban, Hitler kortársaként? És vessük föl bátran: ha Petõfi életben maradt volna 1849 után, hogy viselkedett volna Haynau rémuralma vagy a Bach-korszak idején? Milyen versei születtek volna? És a kiegyezéskor? Itt is megáll az ész.
Tulajdonképpen úgy érezzük, lehetetlen, hogy egy Petõfi éljen
Magyarországon 1849 után. Durva kimondani, de van egy gonosz
érzés az emberben, hogy neki meg kellett halnia. Ez az érzés úgy
gonosz, ahogy a történelem, az élet is gonosz. A magyar messiások meghalnak, ahogy maga Ady is megírta, hiszen Jézusnak, az
igazi Messiásnak is meg kellett halnia. És nem akármikor! „Midõn elérkezik az idõ teljessége”, tehát amikor beteljesedik a sorsa. Szinte kedvem volna leírni, hogy „amikor elvégezte, amit el
kellett végeznie”.
Miért? Van valami elvégezni valója egy költõnek? Írja az érthetetlen verseit, és a cimborái meg a vetélytársai elolvassák. Van, aki
verset ír, van, aki bélyeget gyûjt. Ma így látja a legtöbb ember. A
költészet napja ma körülbelül akkora közérdeklõdést kelt, mint a
sporthorgászok napja. Nem csoda. A könyvkiadók elzárkóznak a
verskötetek kiadásától, mert az tiszta ráfizetés. Ha mégis kiadnak
egy ilyen könyvecskét, a költõ nem kap pénzt érte. A példányok
meg ott porosodnak a raktárban. Mert nem érdeklik az embereket. Nem érdeklik õket, na!
A bibliai próféták panaszkodnak, hogy a szavaik a pusztába kiáltott szavak maradnak. Nagyon erõs kép! Ki az a bolond, aki az
üres pusztaságba kiabálja bele az átkait és a jövendöléseit? József
Attilának is van erre egy sora: „A költõ hasztalan vonít.”
De Petõfinek szétkapkodták a verseit. Az Ady-kötetekért sorban
álltak, a költõ arcképeit képes levelezõlapként árusították a trafikokban, és elfogytak. Emlékszem, hogy amikor az egyik újságban
(az elsõ oldalon!) megjelent egy Nagy László-vers, megemelkedett az elfogyott lappéldányok száma. A kötetei nem is tudom,
hány kiadásban fogytak el, és nem olcsón. A költõ egy igen fontos,
csupa nagybetûvel írt költeményében (Verseim verse) így beszélteti a költeményeit:
„EMBERT LEIGÉZEK A FÁRÓL, JÁRJON,
SZÁLEGYENEST ÁLLJON, DE A VIRÁGNAK
LETÉRDEPELJEN. A TÖRVÉNY VAGYOK…
TÜZEIT, ZÁSZLAIT FÚVOM VALA…”
Szóval a vers emberebbé teszi az embert, erkölcsöt, eszméket és
eszményeket ad neki. Ám a költemény végén súlyos, tragikus kétely hangzik fel:
„TÉVEDÉS VAGYOK? VAGY KÉRDÉS VAGYOK?
VÉTEK VAGYOK ÉN ÉS MINDEN MAGOM VÉTEK,
HA MEGÖLTÖK, ÜNNEP LESZ AZ,
MERT NEM RAGYOG, SOHASE RAGYOG”.
Mármint az emberiség nem ragyog. És megöli a messiást.
Azt hiszem, ma vagy a nép süket, vagy nem születtek meg korunk
prófétái.
Lehet, hogy már az anyaméhben elpusztították õket.
(L. A.)

Bogárd és Vidéke 2008. április 17.

GYEREKSAROK

15

A vén kutya
Egyszer volt egy ember, s annak egy olyan
öreg kutyája, hogy a csontot már nem tudta megrágni.
Azt mondja az ember a feleségének:
— Feleség, meglövöm a kutyát, mert a
csontot már nem tudja megrágni, én pedig
hússal nem tartom.
Mondotta az asszony:
— Ne lõje meg, lelkem uram! Ha a csontot
nem is tudja megrágni, de jól tud ugatni, s a
tolvajokat elriasztja a háztól.
De így, de úgy, õ bizony meglövi, erõsítette
az ember. A kutya meghallotta, hogy mit
akar a gazdája. Elszomorodott erõsen, s
bánatában kiment az erdõbe. Amint megy,
mendegél, találkozik egy farkassal.
Kérdi a farkas:
— Hát neked mi bajod? Miért vagy olyan
szomorú?
— Hogyne volnék szomorú, mikor a gazdám meg akar lõni.
— Ne búsulj — mondja a farkas —, segítek
én rajtad! Kibékítem a gazdádat veled,
meghagyja az életedet, hanem ezért cserébe adj egy bárányt nekem!
A kutya megígéri a bárányt, s a farkas azt
mondja:
— Maradj csak itt velem az erdõbe! Majd
ha a gazdád idejön dolgozni a feleségével, s
kicsi gyermekével, én ellopom a gyermeket, neked általadom, s vidd vissza. Meglásd, ismét megszeret a gazdád, s nem lõ
meg.
Hát csakugyan úgy lett. Egy nap múlva,
kettõ múlva jön az ember a feleségével,
hozták a kicsi gyermeküket is, leteszik egy
bokor alá, s azzal munkába fognak. A farkasnak sem kellett egyéb: odaorozkodott,
felkapta a gyermeket, s, elszaladott vele az
erdõ szélére, ahol a kutya várt rá.
Észreveszi az ember meg a felesége, hogy a
bokor alól eltûnt a gyermek, lett is nagy sírás, jajgatás! Szaladtak erre-arra, mindenfelé. Õk sem tudták, merrefelé. Kiabálták
a gyermek nevét, s hát, egyszerre, csak jõ a
kutya, hozza a gyermeket. De bezzeg lett a
kutyának aztán becsülete! Hússal, kolbásszal tartották, paplanos ágyban hálatták.
Telt-múlt az idõ, egy éjjel eljõ a farkas a bárányért.
— Hanem a kutya meggondolta a dolgot,
nem volt rá lelke, hogy a gazdáját megkárosítsa, s olyan erõsen kezdett ugatni, hogy

Rejtvény
Találós kérdés
Néha hosszú, néha rövid,
vagy sima, vagy kunkorodik.
Van ritka, van sûrû is,
kinõ, pedig nem vetik.
Van fekete, barna is,
hófehér meg arany is.
Mi az?
Milyen állatok rejtõztek el
ezen a képen?

a farkas esze nélkül szaladt vissza az erdõbe. De visszakiáltott a kutyának:
— Hadd el kutya! Gyere csak ki az erdõbe,
majd megtanítlak én a becsületre!
A kutyának egyszer csakugyan dolga akadt
az erdõben, de nem mert egyedül elmenni,
hanem nagy barátságot kötött elõbb egy
sánta macskával, úgy indultak ketten az
erdõbe.
A farkas éppen ott sétált egy vaddisznóval,
amerre a kutya tartott. Már messzirõl látták a kutyát, de nem tudták elgondolni,
hogy mi lehet mellette. A macska farkát
kardnak nézték, azt hitték, hogy a kutya
kardot kötött az oldalára. Hej, uram, teremtõm, megijed a farkas, meg a vadkan is,
s nagy hirtelen a farkas felmászik egy fára,
a vadkan pedig behúzódik egy gödörbe,
hogy csak az orra látszik ki.
Amint a kutya és a macska odaért, s meglátták a vaddisznó orrát, a macska azt hitte, hogy valami egér van ott, s belevágott a
vaddisznó orrába.
— Jaj! Jaj! Ne bántsatok! — jajgatott a
vaddisznó.
— Ott van a fán a bûnös, én nem vétettem
senkinek.
A macska erre eleresztette a vaddisznó orrát, a vaddisznó meg elszaladt nagy ijedten, mintha a szemét vették volna. Akkor a
kutya meg a macska nagy mérgesen felnézett a fára. A farkas csak akkor látta, kikkel
van dolga.
Erõsen elszégyenlette magát, leszállott a
fáról, s kibékült a kutyával. Így volt, vége
volt, mese volt.
Benedek Elek

Önkéntesek kerestetnek
Állatbarátok, állatvédõk jelentkezést várjuk, akik szeretnének segíteni egy
állatvédelemmel foglalkozó egyesület létrehozásában, mûködésében. Érdeklõdni lehet a szerkesztõségben, illetve a 06 (20) 945 5062-es telefonszámon,
valamint a szabett@gmail.com e-mail-címen.
Szerkesztõség

Megfejtés
A 15. heti rejtvény helyes megfejtése:
HATTYÚ.
Helyes megfejtés küldött be: Barabás Anita
és Barabás Tamás, Kislók; Jákob Mária és
Jákob Zsuzsanna, Sárbogárd, Tinódi u.
144.; Szõnyegi Bence és Szõnyegi Dávid,
Sárbogárd, Mátyás király u. 3/c.

A szerencsés nyertes:
SZÕNYEGI DÁVID
Sárbogárd, Mátyás király u. 3/c.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

Heti idõjárás

Változékony marad idõjárásunk. A
Kárpát-medencét újra és újra elérik a
nedves léghullámok, az idõszak alatt
minden nap várható csapadék. Végig
kedvezõ feltételek lesznek zápor és zivatar kialakulásához, a szombati napon
országos jelleggel is. A hõmérséklet lassan emelkedik, a hét legvégétõl újból 20
fok fölé emelkedhet a hõmérõ higanyszála. A várható nappali felmelegedés
csütörtökön 11, 16, pénteken 12, 17,
szombaton 14, 19, vasárnap 13, 18,
hétfõn 16, 21 fok körül várható.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Április 19., 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 Autóvízió 14.10 Bajnokok Ligája-magazin
14.40 Út Pekingbe 15.10 Férfi kézilabdakupa 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 23.00
Sporthírek 23.05 Koncertek az A38 hajón 24.00 Betty
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Digimon 6.45 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.00 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Ki vagy
doki? 13.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14.50
Tengeri õrjárat 15.45 Kilenc túsz 16.45 Nancy Drew, a
tini detektív 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 A fáraó bosszúja 22.55 Ûrbázis végveszélyben 0.30 Közép-Európa-rali 0.50 Rivaldafényben 3.00 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 Teleki Sámuel útján 10.50
Kalandjárat 11.20 Babavilág 11.50 Tökös csajok 12.20
Ed 13.15 Charlie – Majom a családban 14.10 Bûbájos
boszorkák 15.05 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.00
James Bond: Aranyszem 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.35 A kiválasztott – Ki lesz Uri Geller utódja? 21.45
Rambo 23.35 Két apának mennyi a fele? 1.35 Mentõhelikopter 2.25 Ed 3.15 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szombat
délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30
Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az
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
20.04 40 nap Everest 20.54 Zene 21.04 Kõvilág-kompozíció 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Április 20., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
9.00 Csellengõk 9.25 Múlt-kor 9.50 „Így szól az Úr!”
9.55 Református magazin 10.25 Evangélikus ifjúsági
mûsor 10.35 Az építõ lelkész 11.05 30 éves a Tomkins
énekegyüttes 12.00 Hírek 12.05 Tizenkét kõmíves
12.35 Tele van a város akácfavirággal 13.00 Nyugat
100-Fogadj örökbe! 13.30 Férfi kézilabdakupa 15.25 Az
utókor ítélete 15.55 Feszti körkép 16.25 TudósShow
17.20 KészPénz 17.50 Panoráma 18.20 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 10.15 Játék
11.20 Európai idõ 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10
Isteni sugallat 13.05 Magyar autósport-magazin 13.20
L. A. Heat – Halálos páros 14.15 Nagymenõk 15.10 Titkos küldetés 16.15 Bûnvadászok 18.30 Híradó 19.05
Cobra 11 20.00 Jackie, a legenda 22.45 Heti hetes
23.50 Európa-rali 0.15 Portré 0.45 Mulholland 2.40 Egy
rém rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.50 Joey 10.20 Ingatlanbóker 10.55
Két testõr 11.25 Stahl konyhája 11.55 South Beach
12.50 Baywatch Hawaii 13.50 Psych – Dilis detektívek
14.45 Smallville 15.40 Kyle, a rejtélyes idegen 16.40
Addams Family, a galád család 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Az elveszett frigyláda fosztogatói 22.25 Ütközéspont 0.20 Képírók 2.20 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Római
katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel
12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.00 Kenó 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház 23.23 A hang-

idomár, avagy a tehetség forrásai-Hangjáték 23.58
Zene 24.00 Éjszaka

Április 21., 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 10.50 Parlamenti napló 11.40 A sokszínû
vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi
12.30 Roma magazin 13.05 Domovina 13.40 Bûvölet
14.35 Nyári álmok 15.00 Pénz-vidék 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 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 Még egy csók
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 12.00 Hírek
13.40 Disney-rajzfilm 14.10 Játék 15.15 Receptklub
15.30 Döglött akták 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 Gyõzike 22.15 Showder Klub 23.30
Reflektor 23.40 Közép-Európa-rali 24.00 Gyilkos bolygó
2.05 Egy rém rendes család 2.35 Autómánia 3.05
Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30
Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop
11.20 Kvízió 12.10 Rejtélyes alkony 13.55 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 Áldott jó
nyomozó 21.10 NCIS 22.10 Gyilkos számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Tények este 0.40 Afrikai
hajsza 2.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus 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 20.04 Rádiószínház 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 22., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45
Tv-taxi 10.00 A palota ékköve 11.05 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Bûvölet 14.25 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 Életképek 21.45 Modern képmesék
21.55 Kedd este 22.30 Kultúrház 23.00 Tûzvonalban
23.55 Hírek 0.05 Sporthírek 0.10 Tv-taxi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Döglött akták 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Vészhelyzet 22.15 A Grace klinika 23.15 XXI.
század – A legendák velünk élnek 23.45 Közép-Európa-rali 24.00 Maffiózók 1.05 Reflektor 1.25 Adrenalin
2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30
Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop
11.20 Kvízió 12.10 Dominó, a csodadelfin 13.55 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 Karácsonyi láz 22.55 A médium 23.55
Columbo 1.10 Tények este 1.40 Alfred Hitchcock
bemutatja 2.15 Getno 3.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180
perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ

2008. április 17. Bogárd és Vidéke
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 20.30 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 23., 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 13.00 Ecranul nostru 13.35 Bûvölet
14.30 Nyári álmok 15.05 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 19.20
Modern képmesék 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Bajnokok Ligája Labdarúgó-mérkõzés
22.50 Modern képmesék 23.00 Szerda este 23.35 Hírek
23.40 Sporthírek 23.50 Tv-taxi 0.10 Mtv ánplágd
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Döglött akták 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 A sárkány bosszúja 23.05 Alias 24.00 Reflektor 0.10 Közép-Európa-rali 0.30 Sherlock Holmes és a
selyemharisnya esete 2.30 Egy rém rendes család 2.50
Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Jóban-Rosszban
9.30 Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop
11.20 Kvízió 12.10 A Pentagon-ügyirat 13.55 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 Liptai Claudia-show 0.10 Tények este
0.40 Így készült az Abigél címû musical 1.10 Lidércfény
3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben
11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15
Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti
ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 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 24., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45
Tv-taxi 10.05 A palota ékköve 11.10 Elisa di
Rivombrosa 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.35 Bûvölet 14.35 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 19.15 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 Mozimatiné 12.00 Hírek
13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.15 Receptklub
15.30 Döglött akták 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 Made In America 23.30 Házon kívül
0.05 Közép-Európa-rali 0.15 Point Pleasant – Titkok városa 1.15 Reflektor 1.30 Infománia 2.05 Egy rém rendes
család 2.25 Házon kívül 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 JóbanRosszban 9.30 Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.15
Teleshop 11.20 Kvízió 12.10 Raboljuk el Sinatrát! 13.55

Bogárd és Vidéke 2008. április 17.
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 Száguldó halál 23.20 Tangó 23.30
Csillagközi romboló 0.30 Tények este 1.00 Gorillák a ködben 3.20 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 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 19.56 Respighi: Madarak címû zenekari szvitjébõl 20.04 Rádiószínház 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 XV. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Április 25., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45 Tv-taxi
10.05 A palota ékköve 11.05 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 19.28 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 0.15 Bajnokok Ligája Gólösszefoglaló 0.45 Bajnokok Ligája Labdarúgó-mérkõzés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.10 Receptklub 11.30 Mozimatiné 12.00 Hírek
13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.15 Receptklub
15.30 Döglött akták 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszínelõk 22.15 Édes,
drága titkaink 23.20 Asszonymaffia 23.50 Reflektor 0.05
Közép-Európa-rali 0.25 Narkó 2.20 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 9.00 Jóban-Rosszban
9.30 Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop
11.20 Kvízió 12.10 Kis kerítõnõ 13.55 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 A cukorbáró 21.10
Született feleségek 22.10 Popdaráló 23.10 Beugró 23.45
Tények este 0.15 A Föld ostroma 1.50 JAG – Becsületbeli
ügyek 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.46 Nyelv-ész
19.50 Mese 19.56 Mosonyi Mihály zongoradarabja 20.04
Rádiószínház 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 19., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Futball:
Sárbogárd—Mezõszilas, 10.00 Megyei (fiú) kézilabda-elõdöntõ: Sárbogárd—Mezõszilas (50’), Pingpong:
Sárbogárd—Dunaújváros (50’), 12.00 Lapszemle,
15.00 Lendvai György verses estje (ism.), 17.00 Lélekút Trudival, 19.00 Lapszemle, 20.00 Borverseny (20’),
Néptánctalálkozó Nagylókon (35’), Török Zsolt a munkaügyi helyzetrõl (60’), Út a munkába fórum (60’),
23.00 Lapszemle
Április 20., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 9.00 Borverseny (20’), Néptánctalálkozó Nagylókon (35’), Török
Zsolt a munkaügyi helyzetrõl (60’), Út a munkába fórum
(60’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Lendvai György verses
estje (ism.), 15.00 Mesemondóverseny Cecén (50’),
Irodalmi est a könyvtárban (60’), Tavasz a legelõn
(20’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Hitélet,
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Április 21., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 16.00 Megyei (fiú)
kézilabda-elõdöntõ: Sárbogárd—Mezõszilas (50’),
Pingpong: Sárbogárd—Dunaújváros (50’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Április 22., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
A tanulási zavarokról (90’), Szín- és formavilág 2008
(30’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Hitélet,
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lendvai
György verses estje (ism.), 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Április 23., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna,
9.00 Hitélet, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 A

miklósi bál (80’), Utánpótlástorna Sárbogárdon (20’),
Kötélhúzás Tinódon (10’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Futball:
Sárszentmiklós—Etyek, 23.00 Lapszemle
Április 24., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Futball:
Sárszentmiklós—Etyek, 12.00 Lapszemle, 15.00 Kézilabda: Németh László-emléktorna, Pingpong, 17.00 Lélekút, 19.00 Lapszemle, 20.00 A tanulási zavarokról
(90’), Szín- és formavilág 2008 (30’), 23.00 Lapszemle
Április 25., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 A miklósi
bál (80’), Utánpótlástorna Sárbogárdon (20’), Kötélhúzás Tinódon (10’), 12.00 Lapszemle, 16.00 A tanulási
zavarokról (90’), Szín- és formavilág 2008 (30’), 19.00
Lapszemle, 20.00 Lendvai György verses estje (ism.),
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 17., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Megyei I. oszt. foci: Sárszentmiklós–
Velence (1ó 37p), Kézilabda-bajnokság (1ó 38p),
13.00 Heti Híradó, (14-18 óra között mûsorfrissítés),
17.30 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Francia cserediákok (1ó 1p), Az ABCD zenekar mûsora
(1ó 14p)
Április 18., péntek: 6.30 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Mesemondóverseny Cecén (39p), Tavasz a legelõn (18p), Irodalmi est (1ó 2p), 13.00 Heti
Híradó, 14.00 Istentisztelet a sárszentmiklósi reformátusoknál (52p), 17.30 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 20.00 Borverseny Sárszentmiklóson (13p),
Néptánctalálkozó Nagylókon (31p), Út a munkába –
munkaügyi fórum (1ó 45p)
Április 19., szombat: 6.30 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Lélekút a bolondságokról (1ó 1p),
13.00 Heti Híradó, 14.00 Borverseny Sárszentmiklóson (13p), Néptánctalálkozó Nagylókon (31p), Út a
munkába – munkaügyi fórum (1ó 45p), 17.30 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Versmondóverseny Cecén (39p), Tavasz a legelõn (18p), Irodalmi est (1ó 2p)
Április 20., vasárnap: 6.30 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 9.00 Francia cserediákok (1ó 1p), Az ABCD
zenekar mûsora (1ó 14p), 13.00 Heti Híradó, 14.00

Quality–Ötye kézilabdameccs (45p), Kézilabdás eredményhirdetés (28p), Sárbogárd–Mezõszilas foci (1ó
35p), 17.30 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Istentisztelet a sárszentmiklósi reformátusoknál (52p)
Április 21., hétfõ: 6.30 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Mesemondóverseny Cecén (39p), Tavasz a legelõn
(18p), Irodalmi est (1ó 2p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Lélekút a bolondságokról (1ó 1p), 17.30 Lapszemle, Heti
Híradó, Sziréna, 20.00 Borverseny Sárszentmiklóson
(13p), Néptánctalálkozó Nagylókon (31p), Út a munkába
– munkaügyi fórum (1ó 45p)
Április 22., kedd: 6.30 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Istentisztelet a sárszentmiklósi reformátusoknál
(52p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Francia cserediákok (1ó
1p), Az ABCD zenekar mûsora (1ó 14p), 17.30 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Quality–Ötye kézilabdameccs (45p), Kézilabdás eredményhirdetés (28p), Sárbogárd–Mezõszilas foci (1ó 35p)
Április 23., szerda: 6.30 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 9.00 Borverseny Sárszentmiklóson (13p), Néptánctalálkozó Nagylókon (31p), Út a munkába – munkaügyi
fórum (1ó 45p), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Mesemondóverseny Cecén (39p), Tavasz a legelõn (18p), Irodalmi
est (1ó 2p), 17.30 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00
Lélekút a bolondságokról (1ó 1p)

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512 (0972293)
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)

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)

Mozgó fagylalt-árusításra munkatársakat
keresek. 06 (30) 408 1550
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
BÁLÁSRUHA ÉS -CIPÕVÁSÁR
április 18-án, pénteken 9-12 óráig
a mûvelõdési házban, Sárbogárdon.
Cipõ: 500 Ft/pár, ruhák 100-300 Ft. (006144)
FÓKUSZ AUTÓSISKOLA, a mosolygós
autósiskola AUTÓVEZETÕI TANFOLYAMOT
indít a gimnáziumban. MEGBESZÉLÉS:
2008. április 25-én, 17 órakor. Érdeklõdj
a tanfolyamról: 06 (22) 788 687, 06 (20) 435
3906. Címünk: Székesfehérvár, Távírda u. 9.
www.jogsitakarok.fairgroup.net,
jogsitakarok@gmail.com
INGATLANIRODA eladó házakat, lakásokat
KERES ÉS KÍNÁL Sárbogárdon és környékén.
Teljes körû ügyintézés.
Ingyenes hitel-lebonyolítás,
a LEGKEDVEZÕBB HITELKONSTRUKCIÓVAL.
Térjen be hozzánk bizalommal!
06 (20) 447 2994, 06 (70) 453 7289 (006335)
FEHÉR ABLAK KFT. Mûanyag nyílászárók
gyártása, forgalmazása, beépítése. Kérje
INGYENES ÁRAJÁNLATUNKAT
személyesen bemutatótermünkben:
Sárbogárd, Ady E. út 204.,
telefonon: 06 (20) 939 1579,
e-mailen: kfimpexbt@invitel.hu;
www.feher-ablak.hu (006335)
ELADÓ 1990-es OPEL VECTRA (A),
1,6i benzines SZEMÉLYAUTÓ,
mûszaki 2010. januárig. Irányár: 330.000 Ft.
06 (70) 369 3285 (006370)

Hitelügyintézés, jelzáloghitelek, hitelkiváltás. Telefon: 06 (70) 395 1026. (756993)
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437 4869.
(658229)

Legnagyobb testû robogó, mint az új, betegség miatt eladó. 06 (70) 334 9149. (006124)
Sárbogárdon 70 m2-es, felújított, új fürdõszobás ház
eladó. Telefon: 06 (20) 333 1590. (006149)
Continental ECO Contakt nyári autógumi, 4 db eladó. 185/65R15. 15.000 Ft. 06 (70) 392 5922.
Gyógy- és frissítõ masszázs. Mezõné 06 (30) 581
2353. (006175)
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)
Családi ház Töbörzsökön eladó. 06 (70) 300 8611.
(658288)

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.

Négyrészes ifjúsági szekrénysor 25.000 Ft-ért,
nagyméretû íróasztal 15.000 Ft-ért eladó. 06 (70)
338 5085.
TETRA-H sárga elõnevelt csirke elõjegyeztethetõ
április 26-ra. 06 (70) 339 1576.
Sport babakocsi jó állapotban eladó. Telefon: 06
(30) 939 2157.
Malacok eladók. 06 (30) 570 0329. (006341)
Ady-lakótelepen egyszobás lakás, kis rezsivel kiadó. 06 (20) 916 4933. (006338)
Személy- és vagyonõr vállalná telephely õrzését
Sárbogárdon és környékén. 06 (30) 684 7632, 06
(30) 553 7083. (006337)
Minõségi német hõszigetelõ-rendszer akciós áron!
Ingyenes felmérés és házhoz szállítás. Telefon: 06
(20) 931 9159. (006336)
Sürgõsen eladó kétszemélyes rekamié, 55 cm-es
TV, mosógép, centrifuga, gázrezsó és gázpalack. Telefon: 06 (25) 461 642.
Családi ház eladó, háromszobás, tetõtér beépítéses. Sárbogárd, Munkácsy u. 25. 06 (30) 488 5024.
(006329)

Dunaújvárosi két szobás 2. emeleti panellakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 850
4428. (006326)
Sárbogárdon Ady-lakótelepen másfél szobás lakás
eladó. 06 (30) 855 0727, 16 óra után. (006366)
Simpson Svalbi motorkerékpár eladó. 06 (30) 623
4892. (006230)
Középfokú angol nyelvtudással, érettségivel, virágkötõ-berendezõ szakmával fiatal nõ állást keres Sárbogárdon és környékén, részmunkaidõben is. Telefon: 06 (25) 466 202. (006342)
Ruha-szerviz, vasalást, gyermekfelügyeletet vállal
tiszta, precíz, türelmes asszony. Telefon: 06 (20) 462
1682. (006342)
Téglalakás eladó Sárbogárd, József A. u., I. emelet,
54 m2. 06 (20) 211 5978. (006347)
Telek eladó Töbörzsökön. Víz, villany, csatorna, fúrt
kút van. 06 (20) 374 9280, 06 (70) 326 3962. (006344)

(658283)

Sárbogárd központjában építési telek eladó. 06 (20)
972 9845. (006343)

Családi ház, lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (006179)
Lakás kiadó. 06 (30) 2099 371. (006180)
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.

Sárbogárdon, Posta utca elején 2005 m2-es, megosztható építési telek eladó. Irányár: 13.200.000 Ft.
Telefon: 06 (20) 453 3203.

(006199)

Tûzifa eladó. 06 (30) 947 0899. (006198)
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, 185/70 x R13, 60
%-os gumival. 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)
Árvácska kapható! Kis- és nagyvirágú, 70 Ft/tõ. Tinódi u. 21. (006314)
Lakás eladó Árpád-lakótelepen. Telefon: 06 (70)
774 2894. (006311)
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.

Sárbogárd központjában összközmûves építési telek tervrajzokkal együtt eladó, 2,5 M Ft. 06 (30) 398
2075. (006237)
Ady-lakótelepen egyszobás lakás kiadó. 06 (30)
819 2563. (006236)
Palánta fóliába és szabadföldbe! 06 (30) 423 2616.
(006235)

Sárbogárd központjában elsõ emeleti erkélyes, felújított lakás eladó. 06 (30) 356 4134. (006233)
Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754.
(006350)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (006350)
Árpád-lakótelepen garázs eladó. 06 (70) 779 9322.
(006243)

Eladó használt Continental ContiEcoContactEP
165/70R13 gumiabroncs-garnitúra. Ár: 3.000 Ft/db.
06 (70) 379 3096. (006370)
Muskátli, petúnia és agyagcserép-vásár. Krisztina
Dísznövény, Árpád u. 65/a. 06 (30) 429 3403.
Hétvégi elfoglaltsággal kertgondozást, takarítást
vállalnék. 06 (20) 532 3943. (006367)
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TANFOLYAMOK FELNÕTTEKNEK
Az alsószentiváni IV. Béla Általános Iskola és Óvoda a dunaújvárosi Pannon
Oktatási Központtal együttmûködve a 2008-2009-es tanévtõl az alábbi,
képzések indítását tervezi:
1. Felzárkóztató oktatás (általános iskolai végzettség megszerzése)
nappali munkarend szerint
Cél: A tanuló a felzárkóztató oktatás keretében elsajátítja azokat az ismereteket, készségeket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek.
Idõtartam: Ha a tanuló az általános iskola hetedik évfolyamát sikeresen befejezte, a felzárkóztató képzés egy tanévig (10 hónap), ha csak a hatodik évfolyamot fejezte be, két tanévig (20 hónap) tart. A jelentkezés feltétele:
minimum 6 elvégzett általános iskolai osztály, betöltött 15. életév, de még
23 évnél fiatalabb életkor.
Térítési díj: az oktatás ingyenes.
2. Szakközépiskolai érettségit adó képzés, esti munkarend szerint délutáni
oktatással, informatikai irányultsággal. Szakmunkás végzettségûeknek 3 év, általános iskolát végzetteknek 4 év alatt. Térítési díj: 5000
Ft/hó.
3. További képzések, tanfolyamok: angol és német nyelvtanfolyam, kisgyermekgondozó-nevelõ*, e-learning/multimédia tananyagfejlesztõ*, falusi vendéglátó*, grafológus*, gyógypedagógiai asszisztens*, ingatlanközvetítõ/értékbecslõ*, irodai asszisztens*, könnyûgépkezelõ*, nehézgépkezelõ*, közbeszerzési referens*, logisztikai ügyintézõ*, nevelõszülõ*, pedagógiai asszisztens*, számítógépszerelõ-karbantartó*, szociális gondozó-ápoló*, szociális asszisztens*, takarító*, társadalombiztosítási-bérügyi
szakelõadó*, társasházkezelõ*, ügyintézõ titkár*, X-PERT (European computer passport)
A *-gal jelölt tanfolyamok az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szerepelnek, államilag elismert bizonyítványt adnak!
Térítési díj: amennyiben a képzések az elsõ szakképesítés megszerzését
jelentik, úgy a térítési díj 5000 Ft/hónap. Ha a jelentkezõ már rendelkezik
valamilyen szakmával, iskolarendszeren kívüli képzés keretében van lehetõsége elsajátítani tanfolyami térítési díj ellenében.
A tanfolyamok esetében részletfizetési lehetõséget biztosítunk!
Valamennyi meghirdetett képzésre érvényes feltételek:
* A képzéseket 2008 szeptemberétõl indítjuk el.
* A képzések létszámfüggõek, beindításhoz szükséges minimális
csoportlétszám: 20 fõ.
* A jelentkezõk számára jelentkezési lapot küldünk.
* Jelentkezési határidõ: legkésõbb 2008. június 15. (azonban érdemes a
helyeket minél elõbb lefoglalni!)
* A képzések helyszíne minden esetben: Alsószentiván, a IV. Béla
Általános Iskola épülete.
További információ, jelentkezés Kiss Attilánál az iskola elérhetõségein:
* személyesen a IV. Béla Általános Iskola (Alsószentiván, Béke út 112.)
épületében, munkanapokon 8–17 óra között,
* telefonon a 06 (25) 504 710 számon, illetve
* e-mailben a kattila@vnet.hu címen.

LOMTALANÍTÁS
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy településünkön a VERTIKÁL
Rt. lomtalanítást szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével. Felkérem a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett nem veszélyes hulladékot
(azaz a háztartásokból származó kiselejtezett bútorok, textíliák, mûanyagok
stb.) a jelzett napon helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7 óráig. A
lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékesdoboz, növényvédõ szer, gyógyszer, olajos hulladék, hûtõszekrény,
fénycsõ, állati tetemek stb.) nem szállítható el.

Lomtalanítás idõpontjai:
2008. április 23. (szerda): Sárbogárd;
2008. április 24. (csütörtök): Sárszentmiklós;
2008. április 25. (péntek):
Alsótöbörzsök, Pusztaegres, Sárhatvan,
Kislók, Rétszilas, Nagyhörcsök.
Juhász János polgármester

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.

Internet 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
A március 14-ei képviselõ testületi ülésen
a bejelentésekben Nedoba Károly bizottsági elnök bejelentette, hogy a civil bizottság döntése értelmében a Tofi 2005 Kft.
fogja a Sárbogárdi Napokon a vendéglátását és a vásár szervezését ellátni.
Az idén is volt pályázatkiírás?
A kft.-nek milyen kötõdése van a városhoz? Mennyi iparûzési adót fizettek a városnak eddig?
Pályázat útján több éven keresztül sárbogárdi vállalkozó végezte ezt a munkát
Nedoba Károly nagy megelégedésére. A
helyi vállalkozókat (akik adót is fizetnek a
városnak) miért nem lehetett elõnyben részesíteni?
Név és cím a szerkesztõségben

Búcsú
Krisztiántól
Tóth Krisztián, a cecei Illyés Gyula Általános Iskola tanulója súlyos betegségben szenvedett, aminek a költségeit a
család saját erõbõl már képtelen volt
vállalni. Cece község és a környezõ települések lakossága ezért pénzbeli és
természetbeli adományok gyûjtését indította meg a család megsegítésére. Sokan építõanyaggal, saját munkával is
hozzájárultak a család lakóházának
komfortosításához, hogy a beteg fiú
számára az alapvetõ higiéniai követelményeket biztosítani tudják. Emellett
az aprópénz megszüntetéséhez kapcsolódóan 1 és 2 forintosokból 153.300 Ft
gyûlt össze a település boltjaiban és
közintézményeiben közel egy hónap
alatt.
A család végtelenül hálás volt minden
anyagi, természetbeni és lelki segítségért. Sajnos azonban a sors nem volt kegyes hozzájuk. A család, az iskola, a helyi lakosok, önkormányzat, vállalkozók
és magánszemélyek segítõ összefogása
mellett az orvostudomány se volt képes
megmenteni a 12 éves Krisztián életét.
Ereje a 7 hónapos, türelemmel viselt,
szörnyû betegség alatt elfogyott, szervezete feladta a harcot, s április 8-án,
kedden délelõtt meghalt.
Mindenki végtelenül sajnálja, hogy
nem sikerült megmenteni ennek a fiúnak az életét. Cece lakossága osztozik a
család mély gyászában. Ezúton fejezzük ki õszinte részvétünket.
Cece nagyközség lakossága

4+1 cm!
Mit is takar a 4+1 cm? Ez egy kollektív felelõtlenség terméke, az elõzõ ciklus találmánya, amelyet átörökítettek a jelenleg
éppen jobboldali eszmék mentén politizáló városvezetésbe. Egy döntésrõl van szó,
mely szerint a városban létezõ utcák felújítására egyenmegoldás a 4+1 cm aszfaltszõnyeg-terítés. Ennek egyetlen célja csupán, hogy a választópolgároknak a lábai
elé szõnyeget terítsenek, jelen esetben aszfaltszõnyeget, és azt is jó hosszan.
Feltételezem, hogy a képviselõtársaimat a
jóindulat vezette ehhez a téves 4+1 cm-es
döntéshez.
Nézzük meg mégis a döntéshez vezetõ, általam ismert nyilvános folyamatokat! Testületi döntést megelõzõen a pénzügyi, városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság lényegi megfontolások nélkül hozta
meg a támogató ajánlását.
Arról, hogy a város melyik részén élõk részesülhessenek az 51 millió Ft hitel áldásából, egy korábbi politikai alku és nem szakmai megfontolások mentén döntöttek. A
döntés következményeit pedig a teljes város lakosságán gazdálkodják ki, lehetõleg
úgy, hogy annak kamatos visszafizetése a
következõ ciklus idejére nyúljon át, ne
terhelje az amúgy is forráshiányos városi
kasszát.
Az útépítés — bármilyen furcsán hangzik
— mégiscsak szakma, és mint minden
szakmának, megvannak a maga belsõ szabályai; ez nem csak a burkolatot képezõ
záróréteget jelenti. Ehhez hozzátartozik a
felszíni csapadékvíz-elvezetés, a burkolat
alatti közmûvezetékek szükség szerinti felújítása, a burkolat alatti útalap megerõsítése, nélkülözhetetlen eleme a gyalogos
közlekedés részére a járdaépítés, valamint
a kerékpáros közlekedéshez biztonságos
kerékpársáv létesítése.
Az útépítés drága dolog, az út építése a jövõbe vezet, ezért is kell körültekintõen tervezni. A város lakói tudják — mert már felnõttek —, hogy ez az út, amelyre a hatalmon lévõk léptek, nem vezet sehova.
Akkor hát mit is kellene tennünk?
„Gondolkodjunk”!
Bártfai Antal

Gondolkodjunk!
Elfelejtettem megüzenni, hogy igazoltan
voltam távol a legutóbbi testületi ülésrõl,
de jelentem: a háromszori ismétlést megnéztem, illetve meghallgattam.
Pillanatnyilag úgy tûnik, nem változott
semmi, de ha változást észlelek, rögtön jelezni fogom.
Vezérünknek talán kevesebb rohama volt.
„Csupán” jól ledorongolta az egyik képviselõt, mert az kérdezni merészelt. Szerintem semmi törvénysértõ dolgot nem tett az
illetõ, mert kötelezettséget nem vállalt az
önkormányzat nevében, de azzal, hogy önállóan gondolkodott, már külön kategóriát
jelent ebben a testületben.
Aztán megszólalt az általános iskolai végzettségû „Nagy Õ”. Ha tudta volna, elmondta volna, hogy miért nem szólt hozzá
a civilek által összeállított anyaghoz, de hát
akadályoztatva volt. Voltak, vannak és
lesznek gátjai, még magával is ellentmondásba került. De hát, ez sem rendkívüli.
Alpolgármestereink megint jól érezték
magukat, röhögcséltek, de inkább ezt,
mint a várost képviseljék, ne menjenek el
sehova, és lehetõleg ne említsék meg, hogy
Sárbogárdot képviselik. Addig jó nekünk!
Kit nem említettem még? Ja, igen! Nem
volt napirend elõtti felszólalás, de a rendõrség beszámolója kapcsán megtörtént
Bódai felolvasása. Úgy hiányzott, mint egy
falat kenyér! Hiába, valljuk be õszintén: a
szokások rabjai vagyunk.
A testületi ülések között sokat olvasok.
Megint találtam egy érdekes cikket „Csapdába került népképviselet” címmel, és rögtön asszociáltam, magam sem értem, miért. „Esetleg a csoportvakság jelenségével
állunk itt szemben? Azzal, hogy ha valamit
sokan (…) hisznek, vagy cselekszenek, a
csoport egy-egy tagjának nehéz elhinnie,
hogy vele együtt annyian tévednek. Ilyen
helyzetbe került csoport azonban társadalomellenes csapattá válhat, amely végül
már csak a vezér színpadias érvelését hallja
meg. Azt pedig sok eset példázza, hogy egy
akaratos, de rossz erkölcsû vezetõ veszélyes kombináció. A történelem bizonyítja,
hogy a veszély még nagyobb, ha egy ilyen
ember lelkes hívekre és tömegre talál.”
Gondolkodjunk!
Csibegép
(Csizmadiáné Boros Edit Gréta)
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