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Évforduló a nyugdíjasoknál
Megalakulásának 31. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi
estet a sárbogárdi nyugdíjasklub.
A klub elnöke megnyitójában köszöntötte dr. Szabadkai Tamás
országgyûlési képviselõt, valamint a töbörzsöki és a sárszentmiklósi nyugdíjasklub megjelent tagjait. Virággal és ajándékkal
lepték meg a nyolcvanéveseket: Tóth Gyula bácsit és Simon
Györgyné Etuska nénit. Az ünnepelteknek verssel kedveskedett
Schönborn Marika néni.
A klub tagsága hangulatos mûsorral készült az estre, melyen elhangzottak énekszámok, versek, fellépett a klub énekkara és köz-

kívánatra bemutatkoztak a klub cigánytáncosai is. Nem maradhatott el Simon Juliska néni dalcsokra sem. Õ idõs kora ellenére is
még nagyon szépen, tisztán énekel. A kitûnõ vacsora után Juliska
néni gyermekei, Simon István és Simon Julianna húzták késõ éjszakáig a talpalávalót. Közben a tombolán gazdára talált a száznál
is több nyeremény.
Hargitai Lajos

Vidékfejlesztési fórum Sárbogárdon
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 és 2013
között 262 milliárd forinttal segíti a vidékfejlesztési célok
megvalósítását. November 5én Sárbogárdon, a polgármesteri hivatal dísztermében ismertették a Sárvíz Leader Akciócsoport munkatársai a pályázható programokat. A fórumra Sárbogárd és Nagylók
települések önkormányzatai,
helyi civil szervezetek, egyházak és helyi vállalkozók kaptak
meghívást.
A fórum házigazdája dr. Szabadkai Tamás országgyûlési
képviselõ volt, aki egyben a

Sárvíz Leader Akciócsoport elnöke is. Köszöntõjében elmondta, hogy ezzel a fórummal a most megjelent Új Magyarország
Vidékfejlesztési
Terv keretében megjelent pá-

lyázati lehetõségekre akarják
felhívni az érintettek figyelmét,
amelyek a falvak megõrzését, a
vidéki örökség ápolását, a

mikrovállalkozások támogatását és a turisztikai fejlesztéseket tûzik ki célként.
A pályázatokról az abai központú Sárvíz Térségfejlesztõ
Egyesület szakemberei tartottak bemutatót. Ezen kívül
szakmai segítséget is nyújtanak
a sokrétû pályázati lehetõségek
felhasználásában.
A mostani pályázati körben november 30-áig lehet a pályázatokat benyújtani.
A pályázatokról a
www.sarviz.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
Hargitai Lajos
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NAPLÓ
— A SÁRBOGÁRDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET
NOVEMBER 11-EI NYÍLT ÜLÉSÉRÕL —

1. rész
15 képviselõ jelent meg a soros testületi ülésen, Õri Gyula kórházi kezelés miatt maradt távol. Mivel maratonira sikeredett a
keddi ülés, és bõvelkedett vitákban, a beszámolót két részben közöljük. A második részt a jövõ héten olvashatják lapunk hasábjain.
Az elmúlt havi zárt ülésen úgy döntöttek a városatyák, hogy a
Sárbogárd Ifjúságáért kitüntetõ címet Pajor Lászlónak adományozzák, aki öt éve hivatalosan a
Sárbogárd SE 11 és 13 éves utánpótláskorú játékosainak edzõje.
Pajor László hitvallása az, hogy a fiatalokkal elsõsorban nem azért kell
foglalkozni, hogy a pillanatnyi gyõzelemmel és elsõ helyezéssel bizonyítsák tehetségüket, tudásukat.
Sokkal fontosabb, hogy tanítványaiban elültesse a labdarúgás szeretetét, és képesek legyenek késõbb is
mindent megtenni azért, hogy felnõttként jó labdarúgóvá, becsületes
emberré váljanak.
Az edzõ harmonikus kapcsolatot alakított ki a Mészöly Géza Általános Iskola testnevelõivel. A sportversenyekre mindig elmegy
az iskolákba, ezzel is segítve tanítványait a jó szereplésre.
Juhász János polgármester méltatta az edzõ magas színvonalú
munkáját, elhivatottságát és a fiatalok iránt mutatott szeretetét,
odaadását.
Pajor László: Úgy gondolom, ha megtanítom a gyerekeket a labdarúgásra, az egy plusz, de a mai eléggé durva világban különösen
fontos minden, ami egészséges nevelést biztosít a gyerekeknek.
Az én célom elsõsorban az, hogy õket ez irányba neveljem. Igazolja a klubban folyó munkát, hogy nagy számban vannak jelen a gyerekek. Az elsõ idõszakban négy korcsoporttal foglalkoztam, ami
80 gyereket jelentett. Most a Magyar Labdarúgó Szövetségben
van egy tisztem, ami miatt sajnos kevesebb az idõm, de a két korcsoportban most is 34 gyerek jár hozzám. Büszkeség számomra,
hogy rendszeresen ott vannak minden edzésen, ami köszönhetõ a
klubnak és nagymértékben a szülõknek, akiknél sikerült elérnem
azt, hogy maximálisan támogassanak. Egy alapítványt hoztunk
létre ezeknek a korosztályoknak a támogatására. Remélem, hogy
majd ebben is segítséget kapok. Köszönöm az elismerést, amit át
fogok adni a gyerekeknek; mert annak köszönhetõ, hogy ezt a
kitüntetést megkaptam, hogy õk komolyan vették a foglalkozásokat.

A 2008-as költségvetés alakulása
Juhász: Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A
kötvénykibocsátás kapcsán a rulírozó hitelkeretet nem kellett figyelembe venni, takarékosan gazdálkodtunk. Ugyanez érvényes a
háromnegyed éves teljesítésre, illetve a várható év végi teljesítésre is. Ha valaki azt hinné, hogy csak a 150 milliós kötvénykibocsátás miatt kiegyensúlyozott a gazdálkodásunk, azok számára el
szeretném mondani, hogy a mai bankszámlakivonat szerint 121
millió Ft van a számlánkon, és az 50 milliós hitelkerethez nem
nyúltunk. 29 millió Ft minõsül hitel-igénybevételnek. Tavaly pedig 210 millió hitel-igénybevétel mellett még 60 millió kifizetetlen
számlánk is volt. A kettõnél 240 milliós eltérés van.

Etelvári Zoltán: A Forrás Ipari Park Kft. a 12 milliós vételárat
szeptember 30-áig nem egyenlítette ki. Októberben már utalt
4.900.000 Ft-ot. Azóta már kiegyenlítette-e a számlát? Ha nem,
akkor miért nem, és ha majd kiegyenlíti valamikor, akkor számítunk-e föl rá kamatot, vagy ez csak grátisz a Forrás Ipari Parknak?
Mert éppenséggel le akarta dózerolni a Hõsök terét, és nem sikerült, és ezért nem számítunk fel kamatot. Mi az oka, hogy itt van
lassan az év vége, és 29 %-ban valósultak meg a fejlesztési kiadások? A murvás utak miért nincsenek megcsinálva? Úgy gondolom, hogy 100 %-nak a pályázatot nem lehet bevenni, mert nem
biztos, hogy nyer az ember, pláne ha olyan pályázatot adunk be,
ami nem jó, vagy nincs építési engedély, és mégis másra mutogatunk.
Juhász: A Forrás Ipari Park még nem fizetett többet. Majd ha lezárul az ügylet, akkor lehetséges. Ha egy partnernél szeretnél késedelmi kamatot felszámolni, azért mert egy évek óta eladatlan
területedet megveszi drágább áron, mint Bereczk Imre, akkor
majd ráteszünk késedelmi kamatot, de lehet, hogy meghiúsul az
egész.

2009-es költségvetési tervek
A pénzügyi bizottság a következõ kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a következõ évre szóló költségvetési koncepciót: sportcélú támogatásokra, pályázatokra 1.600.000 Ft, civil szervezetek támogatására 2.300.000 Ft, oktatási és közmûvelõdési támogatásokra 600.000 Ft, fogyatékos szervezetek támogatására 400.000
Ft, Bursa Hungarica pályázatra 800.000 Ft, közmûvelõdési megállapodásra 6,5 %-os mértékû emelés, a kisebbségi önkormányzat
támogatására 100.000 Ft, a mûvelõdési ház támogatására 6,5
%-os emeléssel 9.116.000 Ft kerüljön betervezésre. A Sárbogárdi
Napokra 7.000.000 Ft-ot, a városi ünnepekre, rendezvényekre
3.000.000 Ft-ot, a testvér-települési kapcsolatokra 500.000 Ft-ot,
feladat-meghatározás nélküli tartaléknak 11.400.000 Ft-ot szánnának.
Az oktatási bizottság a rétszilasi temetõ kerítésére, murvás parkoló kialakítására és a Fehérvári út 95. szám alatti ház nyílászáróinak cseréjére 3.000.000 Ft-ot javasolt elkülöníteni. A civil bizottság részletezte a rétszilasi fejlesztések költségeit.
Etelvári: Rétszilasnak erre szüksége van. A másik 10 választási
kerületben a beruházások miért nincsenek forintosítva? Vagy a
képviselõtársaimnak nincsenek elképzelései, csak Rigó Lacinak?
A Bursa pályázatra 1.000.000 Ft-ot, a Sárbogárdi Napokra
6.000.000 Ft-ot javaslok. A városi ünnepek kerete maradjon 2,5
millió Ft.
Juhász: Az egyéni választókerületeknél azért vannak útépítések,
itt-ott járdaépítések, tornacsarnok-beruházási, iskola-felújítási
szándék, sátorozóhely- és telek-kialakítások stb. A Sárbogárdi
Napoknál van 2 millió Ft bevételi elõirányzat, tehát a városnak 5
millió Ft-ba kerül.
Dr. Szabadkai Tamás: A Sárbogárdi Napoknál a sárbogárdi vállalkozók is juthassanak bevételi lehetõséghez. A testvértelepülésekkel nem tudjuk tartani az élõ kapcsolatot, erre büszkék nem lehetünk. A rétszilasi javaslatok mellé érdemes lenne begyûjteni a
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teljes települést érintõ javaslatokat. Eddig is voltak indítványok,
csak ezeket a testület leszavazta. A térkövezés folytatására nem
tervezünk összeget, még pályázati önerõt sem. Az elmúlt egy
évben a város honlapja az elõnyére fejlõdött.
Ferencz Kornél (Juhásznak): Nagyon fontos elõrelépés a város
gazdálkodását illetõen a város anyagi helyzetének fejlõdése. Az,
hogy a város pénzügyileg pozitív irányba halad, mindenképp a te
érdemed; a csatát végül is te vívtad meg.
Varga László: Most talán lehetõségünk van arra, hogy a várható
bércsökkenést, amit a pedagógusok is el fognak szenvedni, valahogy helyrehozzuk azzal, hogy remélhetõleg újra visszaállítja a
koncepció az étkezési utalványok lehetõségét 6.000 Ft/hó öszszegben.
Etelvári javaslatai nem kaptak többséget.
A 2009-es költségvetési tervezet I. változatát, valamint az arra vonatkozó bizottsági javaslatokat 11 igen, 3 nem, 1 tartózkodás arányában elfogadta a testület.

Munkaterv
Etelvári: Volt-e olyan vizsgálat, hogy hány gyereket kellene nálunk beoltani a méhnyakrákot okozó humán papilloma vírus ellen? 90.000 Ft egy oltás, és ezt háromszor kell beadni. A Bogárdi
Napok plusz 1 millió Ft-ját erre szánhatnánk. Így a nagyon nehéz
helyzetben lévõ embereken tudnánk segíteni.
Juhász: Mi ezt nem tudjuk vállalni, nagyon sokba kerülne.
Nagyné Rehák Julianna: A Korona Gyógyszertár munkatársai
tartanak tájékoztatást a vírusról.
Dr. Szabadkai: A bányaüzemeltetésrõl szóló beszámoló 2009. áprilisban lenne, de az még fél év. Javasolnám, hogy a következõ testületi ülésen történjen meg a beszámoló, mert áprilisra már lehet,
hogy okafogyottá válik. Nem értem, hogy miért nem lehet az IVS
fejlesztésére vonatkozó javaslatot a képviselõ-testületnek megtárgyalni. Igenis beszéljünk ezekrõl a javaslatokról, amiket civil
szervezetek és magánszemélyek fogalmaznak meg! Semmibe
nem kerül a napirendre való felvétel. Javaslom, hogy az IVS fejlesztésére vonatkozó javaslatot 2009 januárjában, a civil mûhely
javaslatával egyezõen vegyük fel. A másik ehhez kapcsolódó elvi
vita a városközpont pályázatának a kérdése. Itt is elég merevek az
álláspontok jelen pillanatban, és nagymértékben messze esnek
egymástól. A társadalmi elfogadottság csúcskérdés ennél a pályázatnál. Amikor azzal gyanúsítgatsz, polgármester úr, hogy a pályázat ellen bárki is dolgozott volna, ezt messzemenõkig visszautasítom. Én nem javasolnám, hogy ugyanazt az elképzelést
nyújtsuk be még egyszer, mert akkor a pályázat egyértelmûen
bukásra van ítélve. Próbáljuk meg úgy benyújtani a pályázatot,
hogy az a városlakók által támogatható legyen.

Azok a csúnya civilek
Juhász: Láttál te olyat a koncepcióban, hogy 2009-ben szeretnénk
ilyen pályázatot benyújtani?
Dr. Szabadkai: El akarja szalasztani ezt a lehetõséget a város?
Juhász: Eddig el akartátok szalasztani. Most, hogy benne vagy,
szeretnél sikert aratni, vagy mi a probléma, mitõl változtál meg
ennyire?
Dr. Szabadkai: Én eddig is egy nyertes pályázatnak a részese szerettem volna lenni, mint minden sárbogárdi ember.
Juhász: Minden sárbogárdi embert képviselsz?
Dr. Szabadkai: Akkor a város lakosságának nagy része.
Juhász: Elnézést, ne csúsztassunk, nem a parlamentben vagyunk!
Dr. Szabadkai: Azt ki merem jelenteni, hogy a város lakossága azzal a pályázattal nem értett egyet. Tárgyaljuk meg!
Juhász: Gyûjtsünk több aláírást, mint ti? Üljenek össze a civilek,
tessék kidolgozni az elképzelést, és amikor meglesz a pályázati kiírás, annak az elvárásait vegyék figyelembe. Mellérendelik azt,
hogy ingyen megíratják a pályázatot, önerõigénye nincs, mint
ahogy ezt mi megtettük. Akkor a képviselõ-testület fogadóképes
lesz rá, és egy más típusú városközpont-megújítás lesz Sárbogárdon. Csak ugyanúgy ne kerüljön pénzbe, mint ahogy a miénk nem
került volna pénzbe, ha nem kaszáljátok el. Vívja meg mindenki a
csatáját. Hát vívtunk rendesen, aztán a háttérben meg biztosan,
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hogy nem vágtatok alánk, de valahogy mégis úgy tûnik. Megbukott, amit a polgármester terjesztett be. Az nem bukott meg, amit
a Gyurcsány beterjesztett — hogy országos képet adjak. A bányával kapcsolatosan beszéltünk a múltkor, hogy a 63-as úton viszik a
követ az M6-os építéséhez. A Magyar utcától délre viszik csak
innen.
Nedoba Károly: A 2000 aláírás nem tükrözi Sárbogárd véleményét. A civil mûhely sem tükrözi az összes civil véleményét.
Horváth Tibor: Amikor szóba került ez az egész ügy, én kérdeztem, hogy Hargitai Lajos mit szól ehhez az ötlethez. Azt mondtad, János, hogy nem foglalkozol vele. Én ezt hibának tartottam,
egy fél napot veszekedtünk emiatt. Ha Hargitai Lajost — aki
kultúrigazgató volt a kommunista rendszerben, és pártvezetõségi
tagként funkcionált (Ilyen pozíciót Hargitai Lajos sosem töltött be,
csak a kultúrház igazgatója volt. Szerk.) — bevontuk volna ebbe a
dologba, akkor nem biztos, hogy így alakult volna ez a pályázat.
Sokan megkerestek engem is, hogy miért nem jó az a kultúr, használják azt sokan, miért kell oda plázát építeni. Amikor elmondtam, hogy építünk egy korszerû újat, akkor fölcsillant a szemük,
hogy mi itt a probléma, akkor miért ágálnak ez ellen. Ez egy torzsalkodásnak indult kettõtök között, és fel lett turbózva az egész.
Nekem az a javaslatom, hogy a színes dokumentációkból, amiket
többen láttunk (mivel nem fordulhatunk kellõképpen a sajtóhoz,
sem a tévéhez) csináljunk egy prospektust. Ebben benne lenne az
új mûvelõdési ház is, ami a legmodernebb technikával lett volna
felszerelve, és csak annyiban különbözne a régitõl, hogy 20 ülõhellyel kevesebb van tervezve. A prospektusban legyenek ott azok
is név szerint, akik ezt nem akarták, és ezt mind juttassuk ki a
házakhoz. Ennyit kell áldoznunk rá, mert erkölcsileg le vagyunk
nullázva a városban.
Dr. Szabadkai javaslatai nem kaptak többséget. Az elõterjesztésben szereplõ munkatervet így módosítás nélkül fogadták el.
Folytatása következik.
Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

A Fair Bútor ajánlata
Vásároljon nagyker áron,
itt helyben, Sárbogárdon!
KÁRPITOS BÚTOROK
rengeteg forma- és óriási szövetválasztékkal.
FENYÕBÚTOROK pácolt és natúr színekben.
KONYHABÚTOROK egyedi beépített és standard méretekben,
nagy forma- és színválasztékban.
ÉTKEZÕGARNITÚRÁK, KONYHAI SARKOK.
SZEKRÉNYEK, SZEKRÉNYSOROK, GARDRÓBOK!
Sorban, megbontva, vagy akár
plusz elemekkel is vásárolhatók.
KISBÚTOROK páratlan választékban kaphatók,
illetve rendelhetõk.
(Komód, számítógép- és íróasztal, forgószék,
ágynemûtartó, éjjeliszekrény,
elõszobafal, fogas, cipõs szekrény stb.)

BENTEX BIOMATRACOK
SAJÁT GYÁRTÁSÚ SZIVACSOS ÉS RUGÓS MATRACOK!

HITELLEHETÕSÉG!
Elérhetõségek:
Telefon: 06 (20) 982 6630, 06 (20) 5451 958
Fax: 06 (25) 469 986,
e-mail: fairkft@tolna.net
NYITVA:
hétfõtõl péntekig: 8-18 óráig,
szombaton 8-12 óráig
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20 ÉVES ÖREGDIÁKOK
1988. március 12-én alakult meg a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete. Ennek 20. évfordulóját ünnepelték most együtt volt és jelenlegi diákok szombaton délután a
mûvelõdési házban.
Az összejövetel megszervezésére sok energiát fordított az egyesület, már csak a kerek évforduló miatt is. Horváth István elnök mellett kivette a részét a munkából Zocskárné Bartal Zsuzsanna,
Szajkó Józsefné és dr. Szabadkai József is.
Horváth István bevezetõjében
elmondta: az öregdiákok elsõ
összejövetelére 150-160-an jöttek el, hogy létrehozzák az iskola hagyományait ápoló, az iskolához való kötõdést segítõ szervezetet. Az alapító tagok között
volt például Németh Rudolf,
Szabó István, Kalácska László
és felesége, Bori néni, Géró A.
Péterné, és még hosszan lehetne sorolni a neveket. Az elnöki
teendõket Salgóvári László
látta el, majd tõle Szénási István
vette át a stafétát.
Az egyesület fiatal elnöke külön kiemelte beszédében dr. Pál István nevét, hiszen a nemrég elhunyt állatorvosnak nagyon sok fáradozása volt abban egykori országgyûlési képviselõként, hogy az
iskola udvarán álló Petõfi-szobor a helyére kerüljön.
Horváth István szólt arról is, hogy szeretnének létrehozni egy
elektronikus adatbázist a volt diákok és tanárok névsorával, elérhetõségeivel, amely megkönnyítené az öregdiákok találkozóinak
megszervezését és a kapcsolattartást.
Novák Kovács Zsolt, az iskola igazgatóhelyettese ezt követõen az
iskola, illetve az egyesület alapítványának (Volt Sárbogárdi Diákok az Alma Materért) mûködésérõl szólt, mely egyidõs az egyesülettel. Mint megtudhattuk, bevételeik az adó 1 %-ából, magánszemélyek felajánlásából és pályázatokból tevõdnek ki. A befolyt
összegbõl a gyerekek szabadidõs és nyári tevékenységeit támogatják, így a nyári táborozást, a francia cserekapcsolatot, valamint a
Petõfi-plakett adományozásával a legkiemelkedõbb tanulókat.
Ezen kívül eddig négy iskolatörténeti kiadványt jelentetett meg az
alapítvány. Egy vállalkozó anyagi felajánlásának köszönhetõen
most készül a legújabb, egyedi kiadványuk, ami tartalmazná az
összes eddigi osztály tablóképét. Ez különösképpen azon családok számára lesz érdekes, akiknek több generációja is ide járt az
intézmény fennállásának 55 éve folyamán. Tájékoztatta a jelenlévõket az iskola küszöbön álló felújításáról, bõvítésérõl is.
A hivatalos rész után az iskola jelenlegi diákjai és néhány volt tanuló léptek színpadra. Felkészítõ tanáraiknak, Barabás Irénnek,
Leszkovszki Annának és Jákob Zoltánnak is köszönhetõen olyan

élvezetes összeállításnak lehettünk részesei, hogy csak úgy repült
az idõ, észre se vettük, hogy beesteledett.
Elsõként Szummer Ádám (11.
b) trombitája harsant fel, majd
Huszár Klára fuvola- és Vitéz
Mariann oboajátékának tapsolhattunk. A 9. c osztály zenés
elõadással készült az alkalomra, melynek különleges darabja volt Carl Orff Ritmusrondó
címû mûve, valamint Kõmíves
Kelemenné balladájának feldolgozása. Arany Ariella (11.
c) osztálytársa, Németh Éva
verseit tolmácsolta, majd Kovács Evelin (6. c) lepte meg a
közönséget egy népdalcsokorral. Az irodalmi színpad
tehetséges diákszínjátszói
Shakespeare
Szentivánéji álom címû
darabját vitték színre.
Életteli, humoros produkciójuk nagy sikert
aratott. Akárcsak az
õket követõ Titán
együttes. Az öt fiú olyan
vérpezsdítõ dallamokat
csalt elõ a hangszerekbõl, mint a Csókkirály,
Petróleum
lámpa,
Twist and Shout. A közönség pedig együtt ütötte velük a taktust.
A találkozó terített asztal mellett, baráti beszélgetésekkel folytatódott a kultúrház elõterében.

Munkáspárt Sárbogárdon
Megalakult a Munkáspárt 2006 sárbogárdi csoportja, mely pénteken délben tartotta sajtótájékoztatóját a mûvelõdési központban. Dr. Sztankó János megyei küldött
örömének adott hangot, hogy immár Sárbogárdon is lesz képviselete a Munkáspárt
2006-nak Szunyogh Lajos, Falusi Robin, Szántó Sándor és György Sándor alapító
tagok révén. Majd elmondta, hogyan is vált ki a Thürmer Gyula-féle Munkáspártból és lett önálló politikai szervezet a Munkáspárt 2006. Kijelentette: a dolgozók
képviseletét nem látták megfelelõen biztosítottnak a Munkáspártban, ezért tartották szükségesnek a válást.
A sárbogárdi csoport elsõdleges céljának azt tartja, hogy lehetõleg minél több emberrel megismertessék pártjuk elveit, tevékenységét, új tagokat toborozzanak, és
legyen egy találkozóhelyük, ahol megtalálhatják õket az érdeklõdõk.
A sajtótájékoztatóról készült felvételt a Bogárdi TV mûsorában tekinthetik meg.
Hargitai Kiss Virág

Hargitai Kiss Virág
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Köszöntötték a százéves Juliska nénit
A cecei Milos-kastély szép ünnepségnek adott otthont vasárnap
délután. Az összegyûlt nagy család köszöntötte legidõsebb tagját,
Kovács Lászlóné Sohár Juliannát, aki éppen száz éve, 1908. november 9-én született Cece községben. Kisgyermek volt még,
amikor édesapja odaveszett az elsõ világháborúban. Édesanyja
egyedül nevelte nagyon nehéz körülmények között a félig árván
maradt kislányt. A szemrevaló, eladó lánnyá cseperedett Juliska
jó férjet kapott Kovács László személyében, aki szorgalmas gazdaként szép vagyont gyûjtött össze az évek során. Mire ennek a
szorgalomnak a gyümölcse beérett, jött a második világháború,
majd a kommunizmus. A jó gazda kuláklistára került, a földjeit
elvették, a házában is csak egy kis szerencsével maradhatott a
család.
A nehézségek ellenére ismét talpra álltak. A cecei népre valló
szorgalommal, a tíz körmükkel, nagyon sok munkával kényszerítették ki a földbõl a termést. Nyakas, istenfélõ kálvinistaként
mindig erõs vár volt nekik az Isten, s nem adták meg magukat a
sorsnak.
ga Gábor polgármester tette tiszteletét a falu legidõsebb polgára
elõtt. Szabó Péter református lelkész, valamint felesége és a presbitérium Szent Pál igéjével, zsoltárral, áldással és imával
köszöntötte a református gyülekezet legidõsebb tagját.

Két gyermekük született. Nagy csapás volt számukra, hogy lányuk
20 éves korában meghalt. Az utána maradt kislányt, Juliskát aztán
saját gyermekükként nevelték föl, taníttatták ki, s adtak a kezébe
biológia—földrajz szakos tanári diplomát. Juliska a cecei általános iskolában tanított, és itt ment férjhez Szõnyegi Jánoshoz.
A most 100 éves Juliska néni 65 évig élt férjével boldogságban. János bácsi 95 éves korában, 1997-ben halt meg. Õ 1902-es születésû
volt. Elõtte két évvel, 1995-ben
temették el László fiukat is.
Juliska nénit köszöntötte három
unokája, hét dédunokája és
négy ükunokája, valamint az
egész rokonság. Juliska néni néhány éve már unokájánál él
Balatonkeresztúron.
A mostani szép ünnepséget a falu közös összefogással rendezte
meg a cecei „Háló” Dél-mezõföldi Szociális Ellátó Szolgálat
gondozásában. Énekkel, virággal köszöntötték az ünnepeltet
az iskolások és a nyugdíjasok.
Az önkormányzat nevében Var-

Juliska néni máig jó erõnek,
egészségnek örvend. Most is állva fogadta a köszöntéseket, utána maga fújta el a szülinapi tortán a gyertyákat, majd jóízûen
fogyasztotta el az ünnepi torta
elsõ szeletét.
Köszöntjük mi is a térség legidõsebb polgáraként Juliska nénit,
kívánunk neki jó erõt, egészséget és szerettei körében még sok
szép esztendõt!
Hargitai Lajos

JÓGA KEZDÕKNEK
2008. november 19-én 18 órai kezdettel 12 hetes jógatanfolyam indul kezdõknek (I–II. évfolyam).
A foglalkozások szerdai napokon 18.00-tól 20.00-ig lesznek a sárbogárdi mûvelõdési házban.
A tanfolyam díja: 5.000 Ft (12 x 2 óra).
Tanfolyamvezetõ: Sztari Béla, a Magyar Jógaoktatók Szövetségének minõsített oktatója.
Jelentkezni a mûvelõdési házban lehet személyesen, vagy telefonon: 06 (25) 460 031.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk nyitófoglalkozásunkon november 19-én, szerdán, 18 órakor.
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Vitték a fél erdõt

KÉK HÍREK
VAGYON ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

A Sárkeresztúr külterületén található erdõrészletbõl ismeretlen
tettes 18 kocsányos tölgyet vágott ki közel 10 köbméter mennyiségben. A kivágott és eltulajdonított fa értéke kb. 140.000 Ft.

Nikotinfüggõ

A krumpli már megvan

November 10-én virradóra Káloz, Szent Vendel utcából kocsmabetörést jelentettek. Az elkövetõ cigarettát vitt el a vendéglátó-ipari egységbõl, miután leverte az épületen lévõ lakatot és
befeszítette az ajtót.

November 5-én Kislókon egy melléképületben lévõ fagyasztóládából húsokat vittek el. A lopási kár kb. 42.000 Ft.

„Szalad” az erdõ

A köz ellen
November 5-én a kapitányságra állítottak elõ két igari fiatalkorú
fiút, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy október
25-én az igari közösségi házból különféle mûszaki cikkeket tulajdonítottak el. A két fiatalt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az akác is jól ég
November 6-án a sárbogárdi járõrök és az erdõgondnok két személyt értek tetten falopáson Sárosd külterületén. A két sárosdi
férfi öt mázsa akácfát tulajdonított el. Az általuk használt láncfûrészt lefoglalta a rendõrség, a két személyt õrizetbe vették.

Ésszel, ésszel, fûrésszel
November 11-én Abán egy családi házhoz tartozó garázsba ment
be ismeretlen tettes. Egy 50.000 Ft értékû fûrészgépet vitt el.

A vadmotoros
Elvittek egy Simson Star tip. motort az igari Fõ utca egyik bekerített ingatlanáról. A motor értéke kb. 40.000 Ft.

November 11-én fakivágás miatt tettek feljelentést. A megállapítás szerint a Sárbogárd környéki erdõterületrõl 42 fa kivágására
került sor, 75 köbméter mennyiségben. A kárérték 1,3 millió
forint.

BALESETEK, ITTAS VEZETÉS
A sodrófa ki volt világítva?
November 11-én egy ittas személyrõl érkezett bejelentés, aki Sárbogárdon a Németh Lajos és Kossuth utca keresztezõdésében feküdt a földön. Az ittas férfit a saját biztonsága érdekében is
hazavitték, feleségének átadták.

Megkésett reflexek
November 11-én a 63-as számú fõúton Aba irányába tartó haladása közben egy Moszkvics sofõrje késõn észlelte az elõtte lassító
személyautót, és annak hátuljának ütközött. A Moszkvics sofõrje
súlyosan, a vétlen autóban négyen könnyen sérültek.
Szerkesztõségi összeállítás

Nem a fatolvajok voltak eredményesek
2008. november 6-án Sárosd külterületén végzett ellenõrzést a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság tagjaiból és a VADEX Mezõföldi
Erdõ- és Vadgazdálkodási Zrt. munkatársából alakított akciócsoport. A fák között két helyi illetõségû személyre figyeltek fel, akik
szorgosan termelték ki az akácfákat, amelyek nem az õ tulajdonukban lévõ erdõterületen nõttek. A szabálysértés elkövetésén
tetten ért fatolvajok elõállításukat, elszámoltatásukat követõen
szabálysértési õrizetbe kerültek. Tulajdon elleni szabálysértés miatt az ellenük folytatott eljárásban a továbbiakban a bíróság jár el.
A leírt eset nem egyedi, volt már rá példa, és a jövõben is így jár
minden hasonló cselekményt elkövetõ személy, akivel szemben a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság munkatársai intézkednek, legyen
szó akár két hasáb eltulajdonított fáról, vagy a szabálysértési érték
felsõ határáról.
A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény rendelkezései
és törvényes felhatalmazása alapján hatóságunk az idényjellegû
és megemelkedett számú falopások (tulajdon elleni szabálysértés) elkövetõit — tettenérésüket követõen — elõállítja, elszámoltatja, majd legfeljebb hetvenkét óra tartamra szabálysértési õrizetbe veszi. Ha azonban az elzárást kiszabó határozat nem emelkedett jogerõre, és feltehetõ, hogy az eljárás alá vont személy szabadlábon újabb, elzárással is sújtható szabálysértést követne el, a
bíróság a szabálysértési õrizet tartamát a másodfokú határozat
meghozataláig indokolt határozattal meghosszabbíthatja, és a

szabálysértési õrizet a másodfokú bíróság határozatának meghozataláig, illetve a nem jogerõsen kiszabott elzárás tartamáig, de
legfeljebb a meghosszabbítástól számított tíz napig tart.
Azt a dolgot, amelyre a szabálysértést elkövették, és amelyet az elkövetéshez eszközül használtak, a rendõrhatóság visszatartja a bíróság mint szabálysértési hatóság által tárgyi bizonyítási eszközként történõ lefoglalás, vagy elkobzás céljából.
Szabálysértés miatt elzárás és pénzbírság alkalmazható büntetésként. Az elzárás legrövidebb idõtartama egy nap, a leghosszabb
tartama hatvan nap, ha azonban az eljárás alá vont személyt
ugyanabban az eljárásban több elzárással sújtható szabálysértés
miatt vonják felelõsségre, az elzárás leghosszabb tartama kilencven nap. A pénzbírás legalacsonyabb összege háromezer forint,
legmagasabb összege százötvenezer forint. Ezen tulajdon elleni
szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.
A falopások megelõzése és az elkövetõk felderítése érdekében a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság a lakossági bejelentések és a földtulajdonosi jelzések mellett továbbra is számít a polgárõrség tagjaira is, akiket a közösség érdekében önként vállalt feladataikért
és a halottak napjával összefüggésben végzett tevékenységükért
köszönet illet.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Kisgimis anyanyelvi feladatsor
Ahogy azt a pár hete megjelent tájékoztatásunkban elmondtuk, a nyolcosztályos
gimnáziumba a korosztályra vonatkozó
központi írásbeli vizsga teljesítésével lehet
bejutni. Ígértük, hogy közzéteszünk néhányat a korábbi évek feladatsoraiból, hogy
tájékozódni lehessen az elvárásokról. Ez
olvasható az alábbiakban. Most az anyanyelvi feladatokból csemegéztünk. Jelentkezési lapok a gimnáziumban kérhetõk.
Aki a teljes feladatsort szeretné kipróbálni, az megtalálja a www.okev.hu honlapon,
a következõ linkeken keresztül: közoktatás
– középfokú beiskolázás – korábbi beiskolázás adatai…
Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy
november 22-én tájékoztatót tartunk,
majd 29-én nyílt tanítási napon várjuk
a kisdiákokat és szüleiket.
A feladatok:
1. Húzd alá az alábbi szósorokban mindig
csak azt az egy szót, amelyik a jelentése
alapján nem illik a többi közé!
a) ép, érintetlen, hiánytalan, ócska, hibátlan
b) vidám, jókedvû, kedélyes, lelkes, mókázó
c) lusta, rest, tunya, adakozó, naplopó
d) igyekvõ, serény, törtetõ, eleven, fürge
2. Egészítsd ki az alábbi mondatok
hiányos szavait a megfelelõ betûkapcsolatokkal!
A királyfi vándorbo……..a egy szempillantás alatt zöldellõ fává változott.
Az nyeri el a királykisasszony kezét, aki
kiá……..a a próbákat.
Semmi ké……..ég, hogy a legkisebb királyfi lesz a gyõztes. Kö……..e és a bá……..a
között nagy volt a verseny.
Az udvari nép hallja már a menyegzõre
hív…….. harsonák hangját.
3. Szedd rendbe az ábra betûit úgy, hogy
minden sorban egy hárombetûs értelmes
szót kapj! A maradék betût írd ki a sor
végére! Ha jól dolgoztál, megfejtésül egy
újabb szót kapsz. Így:

4. Számozással állítsd helyes sorrendbe az
alábbi párbeszéd mondatait!

— Bálba.
— Hold udvarába, sárgarigóbálba.
— Hová, milyen bálba?
— Jó estét, hársfa!
— Hová készülsz? (Csoóri Sándor)
5. Olvasd el figyelmesen a szöveget! Képzeld el!
Középkori lakoma
A király a dúsan megterített asztalhoz vezet téged. Itt ülnek a vendégek rangjuk
szerinti sorrendben. Kürtök és harsonák
hangja jelzi az étkezés kezdetét. Elõször a
kézmosótál illatos vizében mosod meg a
kezedet. Ez fontos, mivel mindent kézzel
esztek. A húsokat hideg vagy meleg mártásokban teszik eléd. Hatalmas páva-, gém-,
daru-, hattyúcombokon akad meg a szemed. Az apróbb vadakat nyárson tálalják
fel. Az erõsen fûszerezett ételekhez bort
kínálnak díszes kancsókban, s ezekbõl lehet kiönteni kupákba. Megkóstolod az itáliai receptek alapján készített sajtokat is. A
lakoma több órán keresztül tart. Közben
muzsikusok szórakoztatják a vendégeket.
Állapítsd meg a szöveg alapján az alábbi
állításokról, hogy igazak (I), vagy hamisak
(H)!
Írd a megfelelõ betûjelet a mondatok
után!
a) A király a gazdagon terített asztalhoz
vezet.
b) Ropogósra sült csirkecomb van a tálon.
c) Üvegpoharakban gyöngyözik a hideg
bor.
d) Az Itáliából származó sajtos süteményeket is megkóstolod.
A szövegnek megfelelõen fejezd be a mondatokat!
e) Elõször a kézmosótálat hozzák,
mert………………................……………
f) Az ételek fûszeresek,
ezért………………………………………
g) Nem a kancsókból isszák a bort, hanem ………….…......................………….
h) Megszólalnak a kürtök s a harsonák,
és………………….........................………
6. Egészítsd ki a hiányos szólásokat,
közmondásokat állatnevekkel!
a) Köti az…………………….. a karóhoz.
b) Átesik a ……....………. túlsó oldalára.
c) Csökönyös, mint a……......……………
d) A hazug embert elõbb utolérik, mint a
sánta …………..................................……..
e) Ritka, mint a fehér ………..........……...
7. Írj egy kerek, rövid történetet a megadott szövegrészlethez! Készíts bevezetést, majd folytasd és fejezd be a történetet
öt-hat mondattal! Adj címet is a fogalmazásnak!
Alig volt nagyobb egy gyufásdoboznál
......................................................................
Jó felkészülést kívánok!
Boda János igazgató
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Felhívás
A Varga-temetõben kolumbáriumot,
urnás temetkezõhelyet szeretnénk
létesíteni közös összefogással.
Kérem mindazokat, akik ebben
részt kívánnak venni,
jelentkezzenek a Lázár utcában
Bognár Józsefnénál.

Telefonszám: 06 25 464 597.

MEGHÍVÓ
Az Élõlánc Magyarországért
tisztelettel meghívja
Önt és munkatársait

VAGYONLELTÁR
címû tanácskozására

A KÖZJÓRÓL ÉS A
KÖZVAGYONRÓL.
A Duna Charta és az Élõlánc
Magyarországért szervezésében,
az MTA Társadalomkutató Központ
Kongresszusi Teremében
2008. szeptember 27-én lezajlott
konferencia folytatása.

Házigazda: Fejér Megyei
Önkormányzat, Székesfehérvár
(Megyeháza díszterme,
Szent István tér 9.)

2008. november 14., 17.00—20.00
Lányi András: A közjóról és a közvagyonról
Bencze Izabella: A nemzeti vagyon felélésének folyamata
Balsay István: A területrendezési törvény kevéssé ismert következményei,
és ezek konkrét helyi vonatkozásai
Ángyán József: Veszélyben a város, veszélyben a vidék
Bencsik János: Az önkormányzati vagyon és az ivóvízközmûvek sorsáról
További információk találhatók a
Vagyonleltárról és a fotókiállításról
az Élõlánc honlapján,
a www.elolanc.hu és a
www.arnyekkormany.net/?o=
vagyonleltar címeken.
Rendezvényünkre szeretettel meghívjuk és várjuk mindazokat, akik szeretnék megismerni és megérteni napjaink
folyamatait, valamint mindazokat, akik
felelõsséget éreznek országunk, térségünk jövõjéért, városért és vidékért,
családjukért, gyermekeikért és unokáikért.
A szervezõk

Elérhetõségek: Ács Sándorné,
tel.: 06 30 385 0379,
e-mail: acsne.eva@gmail.com.
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Légió 2000—Gréta Bútor—LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
Az V. forduló eredményei
Extrém—Haladás 3:0 (2:0)
Vezette: Szakács I. Extrém: Kiss, Oszvald,
Hajnal, Horváth D., Juhász. Csere: Derecskei, Dévényi, Fügedi, Horváth T., Márkovics. Haladás: Géczi, Szántó Zs., Balogh,
Szántó K., Varga. Csere: Fülöp, Hollósi.
Támadólag lépett fel az Extrém, de a gólra
a negyedik percig kellett várni, aztán az
ötödik percben növelték elõnyüket. Ezután ébredt a Haladás. Kiss kapusnak több
bravúros védése is volt; az eredmény azonban nem változott. A második félidõben az
Extrém fölényét két kapufa jelezte. Majd
egy távoli lövés megpecsételte a Haladás
sorsát. Góllövõk: Horváth D., Hajnal, Dévényi.

Sárbogarak—Sárkeresztúr KIKE
2:1 (1:0)
Vezette: Szakács I. Sárbogarak: Futó,
Czipp, Csuti, Kónya, Dizseri B. Csere: Dizseri P., Kasza, Németh, Steinbach, Gazdag.
KIKE: Visi, Szauervein, Hajdinger J., Hajdinger Z., Sütõ. Csere: Geiger, Madár. A
Sárbogarak rohamával indult a mérkõzés.
Visinek többször is bizonyítania kellett.
Csuti lyukat rúgott, Sütõ elügyetlenkedte a
kialakult helyzetet. Futónak is kellett bizonyítania, mert átvette a játék irányítását a
KIKE. A tizedik percben formás kontratámadást vezettek a Sárbogarak, és Kasza
megszerezte a vezetést. Támadott a KIKE,
fölényét három kihagyott helyzet és egy
kapufa jelezte, de a góllövés az nem ment.
A második félidõ harmincadik perce meghozta a várva várt egyenlítést. Eljött az
utolsó elõtti perc, és Steinbach harcosságának köszönhetõen megszerezték a vezetést, mely a mérkõzés végeredményét is jelentette. Sárga lap: Csuti. Piros lap: Szauervein 2 perc. Góllövõk: Kasza, Steinbach, illetve Szauervein.

Horváth Ker.—B. B. Truck SE
4:6 (3:6)
Vezette: Tóth I. Horváth Ker.: Kovács R.,
Nyári, Horváth, Keresztyén, Horváth J.
Csere: Horváth Á., Oláh, Kovács. B. B.
Truck: Meilinger, Balázs, Takács, Zobák,
Zádori. Csere: Gilicze, Kovács, Simon T.,
Varga. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi
TV adásában tekinthetik meg. Sárga lap:
Nyári. Góllövõk: Horváth J. 4, illetve Balázs,
Zobák 2, Takács, Gilicze, Varga.

Vasutas—Hörpintõ 11:3 (6:0)
Vezette: Tóth I. Vasutas: Csuti, Bozsoki,
Bakos, Gászler, Nyikos. Csere: Czeiner, Fazekas, Guszejnov, Varga, Babitz. Hörpintõ:
Vorsléger, Bernáth, Papp, Nagy. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Itt hívom fel a csapatok figyelmét a jegyzõkönyv pontos vezetésére,
mert a be nem írt játékos, ha pályára lép,
jogosulatlanul játszik, ez óvási alap. Sárga

lap: Fazekas. Góllövõk: Gászler 3, Czeiner
4, Fazekas, Bakos 3, illetve Nagy, Bernát,
Papp.

Spuri—Alba Autósbolt Cece 2:6 (1:4)
Vezette: Tóth I. Spuri: Csibrik, Simon,
Gál, Barabás, Huszár L. Csere: Bereczki,
Kovács, Schmidt. Alba: Fülöp Gy., Kun,
Klazer, dr. Erdélyi, Fülöp T. Csere: Danicsek, Gyöpös, Kokics, Pintér. Nem erõltette
meg magát az Alba Autósbolt Cece csapata. Ennek ellenére biztos gyõzelmet arattak a Spuri ellen, megerõsítve helyezésüket a tabella élmezõnyében. Piros lap: Fülöp T. 2. Góllövõk: Gál, Huszár, illetve Kun
5, Pintér.

Siker FC—Bad Boys 4:0 (2:0)
Vezette: Tóth I. Siker FC: Kiss, Oláh,
Kecser, Huszti R., Kovács. Csere: ifj. Kiss,
Huszti J., Huszti L., Huszti N., Petõ. Bad
Boys: Porkoláb, Mikuli, Tóth, Soós, Horváth F. Csere: Csomai, Hajba, Horváth I.
Tétmérkõzést vívott a két csapat. Sorra
megelõzték a Bad Boys játékosait a labdaszerzésben, ez vezetett a sikerhez. Az elsõ
félidõben kétgólos elõnyt szerzett a Siker
FC, és ezt a másodikban megduplázta. A
mezõnybõl kiemelkedett Kovács játéka,
második gólja élményszámba ment. Az új
felszerelés nem hozott sikert a Bad
Boys-nak. Sportszerû mérkõzésen megérdemelten gyûjtötte be a három pontot a
keresztúri csapat. Góllövõk: Huszti N., Kovács 3.

Reál Margit—Twister 4:5 (1:3)
Vezette: Szakács I. Reál Margit: Mondovics, Kiss, Fövenyi, Rozgonyi G., Márton. Csere: Strausz, Rozgonyi J. Twister: Balogh, Vörös, Szabó, Bognár, Budai. Csere:
Gyöpös, Killer. Többet támadott a Twister,
melynek meg is lett az eredménye: simán
rúgtak egy hármast. Bognár óriási ziccerhelyzetet hagyott ki. Jött a büntetés, mert
szépített a Reál. A második félidõ elején
tovább növelte elõnyét a Twister. Ezután
szorossá vált az eredmény, mert 4:1 után
igencsak leült a Twister játéka. Fokozta az
iramot a Reál, és egyenlített. Végül az
utolsó másodpercben sikerült a gyõzelmet
kicsikarni a Twisternek. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna. Góllövõk:
Kiss 2, Fövenyi, Rozgonyi J., illetve Budai 2,
Bognár 2, Szabó.

Toledo 2005—Pentagri 2:15 (0:7)
Vezette: Tóth I. Toledo: Németh, Barabás,
Dombi, Kiss L, Horváth. Csere: Orbán,
Szabó. Pentagri: Györök, Domján, Csendes, Kelemen, Bor. Csere: Máté, Sebestyén.
Mint macska az egérrel, úgy játszott a
Pentagri a Toledoval. Még be sem írtam a
füzetbe a játékosok névsorát, máris megszületett az elsõ gól, majd még kettõvel
megtoldotta Bor. Mesterhármas. Tovább
potyogtak a gólok a következõ sorrend-

ben: Kelemen, Sebestyén, Kelemen, Sebestyén. Így lett vége az elsõ félidõnek. A
második félidõ is a Pentagri játékáról szólt.
A 36. percben szépített a Toledo, közben a
Pentagri rúgott ötöt. A szépítésre Csendes
hárommal válaszolt, majd az utolsó percben még Horváth volt eredményes. Nagyon sima mérkõzés volt. A listavezetõ
hozta a kötelezõ gyõzelmet. Röviden: KO!
Góllövõk: Szabó, Horváth, illetve Bor 4, Kelemen 3, Sebestyén 4, Domján, Csendes 3.

Légió 2000, Fair Bútor—OMV
6:6 (0:3)
Vezette: Szakács I. Légió: Megyesi, Németh, Banda, Lakatos T., Baki. Csere: Lakatos Gy., Szilágyi I. OMV: Plézer, Nagy,
Herczeg, Lukács, Killer. Csere: Deák, Derecskei J. Érdekes, gólgazdag mérkõzést
játszott a két csapat. Az elsõ félidõben az
OMV rutinja érvényesült, mely gólokban
is megmutatkozott. Igaz, Lakatos T. két
esetben is a kapufát találta telibe. A második játékrészben potyogtak a gólok. Elõbb
a Légió szépített, de jött a válasz az OMV
részérõl. Ezután nagyot fordult a kocka,
mert a Légió percei következtek. Ötnél
utolérte a Légió az OMV-t, és még mindig
volt a tarsolyban egy-egy gól. Igazi rangadó
mérkõzés volt. Hogy ki örül jobban az egy
pontnak? Góllövõk: Baki 2, Szilágyi, Lakatos Gy. 2, Lakatos T., illetve Killer 3, Lukács
2, Deák.

A bajnokság állása:
Bogárd és Vidéke-csoport:
1. Pentagri
2. Extrém
3. OMV
4. Sárkeresztúr KIKE
5. Légió 2000, Fair Bútor
6. Sárbogarak
7. Twister
8. Toledo 2005
9. Haladás
10. Reál Margit

5
3
3
3
2
2
2
1
1
-

1
1
2
1
1

1
1
2
1
3
3
3
4
4

43:8
14:9
16:12
21:11
24:24
10:15
17:23
16:36
10:17
15:31

15
10
10
9
8
6
6
4
3
1

Góllövõállás:
Bor József (Pentagri) 16 gól, Kelemen Béla (Pentagri) 13 gól, Verbóczki Tamás (Légió 2000) 8 gól.

Fair Bútor-csoport:
1. Siker FC
2. Alba Autósbolt Cece
3. Pusztaegresi Fiúk
4. Bad Boys
5. B. B. Truck SE
6. Spuri
7. Vasutas
8. Hörpintõ
9. Horváth Ker.

4
4
3
2
2
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
2
3
2
4
4

22:5
26:14
17:15
17:13
19:19
21:28
15:18
11:27
12:21

12
12
9
7
7
4
4
3
0

Góllövõállás:
Kovács Krisztián (Siker FC) 10 gól, Horváth János (Horváth Ker.) 7 gól, Varga
Csaba (B. B. Truck SE) 6 gól.
Gróf Ferenc

Bogárd és Vidéke 2008. november 13.

Értesítés
2008. november 28-án 9 órától a Honvéd Bajtársi Egyesület szervezésében az
érintettek részére a Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság jogi
tanácsadást tart.
Részvételükre számítunk!
Vezetõség

Hirdetmény
A Pécsi Bányakapitányság értesíti a
tisztelt ügyfeleket arról, hogy a Winstar
Magyarország Kft. (5000 Szolnok,
Arany J. u. 8.) által beterjesztett „Igal
II.” elnevezésû szénhidrogén-kutatási
területre érvényes ásványi nyersanyagkutatás mûszaki üzemi terv módosításának (3D szeizmikus szelvények mentén végzendõ geofizikai mérések) jóváhagyására irányuló kérelem ügyében az
eljárást megindította. A 3D mérések, és
azok kiértékelése alapján késõbb kitûzendõ kutatófúrások lemélyítésére vonatkozóan külön egyedi létesítési eljárást folytat le a Pécsi Bányakapitányság.
A tervezett kutatás többek között az
alábbi települések közigazgatási területét érinti: Sárbogárd, Sáregres, Igar,
Mezõszilas, Simontornya, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Dég, Lajoskomárom.
Az érintettek a tervekbe és az ügy egyéb
irataiba a Pécsi Bányakapitányságon az
ügyfélfogadási idõ alatt betekinthetnek, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehetnek. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ—csütörtök 8 és 12, illetve 13 és 15
óra között, pénteken 10 és 12 óra között.
Az ügyintézés elektronikus úton nem
lehetséges.
Dr. Kereki Ferenc bányakapitány

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete (cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06-25-520-260)
pályázatot hirdet a II. számú körzeti
védõnõi munkakör betöltésére, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban.
Ellátandó feladatok
A területi védõnõi ellátásról szóló
49/2004. (V. 21.) ESZCSM-rendeletben meghatározott feladatok ellátása a
II. számú védõnõi körzetben.
A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd,
Ady Endre út 126.
A munkakör betöltésének feltételei:
— büntetlen elõélet, cselekvõképesség;
— szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (védõnõi szakon szerzett diploma).
Illetmény és egyéb juttatások
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
A pályázat benyújtásának feltételei:
— részletes szakmai önéletrajz;
— három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány;
— iskolai végzettséget igazoló
dokumentumok másolata;
— nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a jelölt
pályázati anyagát, valamint arról, hogy
a pályázatának elbírálását zárt ülésen
kéri.
A pályázat benyújtásának
határideje, helye:
az Egészségügyi Közlönyben történõ
megjelenést követõ 30. nap – 2008. december 5.
A pályázatokat Juhász János polgármester részére kell benyújtani. Cím:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázat elbírálásának határideje: a
pályázati határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
Juhász János polgármester

A természetjárók
hírei
A városi bizottság a következõ túráját
november 15-én bonyolítja le. Az indulás — az elõre jelzettõl eltérõen — 6 óra
30 perckor lesz a mûvelõdési központ
elõl. Úti célunk a Vértes-hegység, Vértessomló és környéke.
Elõre jelentkezést kérünk péntek 16
óráig (06-30-429-8964)!
A 2009-es programhoz is kérünk a javaslatokat!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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MEGHÍVÓ
FOGYATÉKKAL ÉLÕK
ÜNNEPE
Sok szeretettel meghívjuk Önöket a
2008. november 29-én, szombaton,
a József Attila Mûvelõdési
Központban tartandó ünnepségre.
Program:

13.00—14.00:
EGÉSZSÉGÜGYI MÉRÉSEK;
14.00-tõl: ÜNNEPI MÛSOR,
ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉSE,
VENDÉGLÁTÁS.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
ESZB-elnök

Köszönet
A Mészöly Géza Általános Iskoláért
Alapítvány tisztelettel köszönetet
mond mindazoknak, akik adójuk 1
%-ával, 415.994 Ft összegben támogatták alapítványi céljaink megvalósulását.
A befolyt összeget jutalomkönyvek vásárlására, tanulmányi versenyek nevezési díjára és a hangtechnikai eszközök
fejlesztésére, korszerûsítésére fordítottuk.
Kérjük, akik még nem kötelezték el magukat, adójuk 1 %-ának felajánlásával
segítsék további céljaink elérését.
Adószám: 18485220-1-07.
Köszönettel: a Mészöly Géza Általános
Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma

Köszönet
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik elmúlt évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevékenységét.
Így az adományozók 716.875 Ft-tal segítették az alapítvány munkáját. Célunk a
sárbogárdi református templom felújítása.
Kérjük, támogassák templomunk felújítását továbbra is jövedelmük 1 %ával, illetve adományokkal. Adományukkal rendelkezésük alapján a sárbogárdi református idõsek otthona mûködésének segítéséhez is hozzájárulhatnak.
Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd.
További munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!
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Mezõszilas—Cece 0-0
Mezõszilas: 100 nézõ. Vezette: Földi József.
Mezõszilas: Kotsis, Horváth, Nagy, (Bodai), Kiss, Szepesi S., Sülyi, Lepsényi, Fekete, Szepesi J., (Császár), Fáncsik, Kilinkó.
Cece: Kimiti Z., Kimiti L., Hegedûs, Csuti,
Simon, Király L., Horog, Kovács, (Bagi),
Juhász, Tóth, Király G.
Mindkét csapatból több meghatározó játékos hiányzott, így a csapatoknál a védekezésen (gólt nem kapni) volt a hangsúly. A
4. percben Kiss kerül gólhelyzetbe, lövése
azonban a kapu mellé száll. A 7. percben a
hazai szöglet után Fekete lövését a védõk
felszabadítják. A 10. percben az elsõ vendégtámadás végén Juhász lövése kapu fölé
száll. A 15. percben Juhász kerül gólhelyzetbe, közeli lövését Kotsis bravúrral védi.
A 22. percben Tóth szögletét Simon kapu
fölé lövi. A 35. percben hazai szabadrúgás,
Szepesi S. lövése kapu fölé száll. Az izgalommentes elsõ félidõ után jobb folytatást
várt a kilátogató kevés számú nézõ. A 48.
percben Horváth közeli lövését védi
Kimiti Z. Az 52. percben Tóth szögletét
Horog lövi kapu fölé. Az 58. percben
Kilinkó 25 m-es szabadrúgása sem találja

SAK-hírek
Rövid õszi szünet után folytatódott az NB
III-as asztalitenisz-bajnokság. A sárbogárdi csapat szombaton délelõtt Székesfehérvárra látogatott a Fejérvíz csapatához. A
sárbogárdiak tartalékosan indultak, mivel
Lovász Lajos nem tudott a csapattal tartani. Helyette a megyei csapatból Lajtos József játszott. Várható volt, hogy nem lesznek könnyû mérkõzések, és ez már a párosok mérkõzésén is meglátszott, mert a
Dörögdi—ifj. Papp, és a Lajtos-id. Papp
páros is simán elveszítette a mérkõzését.
Az egyéni meccsek valamivel jobban alakultak, mivel Dörögdi Gábor és ifj. Papp
László két-két mérkõzést nyert. Id. Papp
hozta a kötelezõ egy mérkõzését, Lajtos
Józsi azonban, sajnos, betlizett, így alakult
ki a 13-5-ös végeredmény a hazai csapat javára.
Az õszi szezon, úgy néz ki, már elúszott.
Bár még négy mérkõzés van hátra, de egyik
sem lesz sétagalopp. A tavaszi szezonban
kell az elsõ mérkõzéseket megfogni, hogy
ne legyen kiesési gondja a csapatnak.
A következõ hónapban megrendezésre
kerül a már hagyományosnak számító „Irka” Mikulás-kupa igazolt és amatõr játékosok részére külön-külön. Akit érdekel,
figyelje az újságokban hamarosan megjelenõ versenykiírást. Minden érdeklõdõt, és
játszani szeretõt vár:
a SAK csapata!

el a kaput. A 67. percben Simon szabadrúgása akad el a védõkben. A 73. percben
Tóth beadását Simon 10 m-rõl kapu fölé
vágja. A nagyon alacsony színvonalú mérkõzésen egyik csapat sem érdemelt gyõzelmet, így igazságos pontosztozkodás történt.

Pozsár László

A Déli-csoport állása:
8
8
7
7
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2

4
2
4
1
4
2
4
4
3
5
1
1
2
1

1
3
2
4
3
4
3
4
6
5
9
8
8
9

31-19
39-22
27-16
35-25
24-16
22-16
25-14
18-20
29-29
17-20
17-25
31-40
20-45
10-38

Füle—Rácalmás 6-6 (2-1)
Vezette: Mátés. Gólszerzõ: Magda (2),
Csiszár (2), Hambalgó, Szücs, illetve Szabó (2), Lengyel, Kiss, Munkácsi, Antal.
Vezette: Kovács T. Gólszerzõ: Lendvai
(3), Répási, Száva.

Vezette: Tóth II. László. Ifjúsági csapatunk 2-0, majd 3-1-es vezetés után veszítette el a mérkõzést az igen szerény képességû, de lelkes hazaiakkal szemben. A vereséget újabb fegyelmezetlenséggel tetõztük, hiszen a múlt heti mérkõzésen két játékost, ezen pedig egy játékost állított ki a
játékvezetõ. Egy bajnokságra is esélyes
csapatnak ilyen fegyelmezetlenség nem
megengedhetõ. Góllövõk: Budai, Fekete,
Lakatos.
November 16-án, vasárnap, 11 és 13 órakor Lepsény csapatát fogadjuk hazai pályán, bajnoki mérkõzésen.
Hajrá, Cece!

13
13
13
12
13
12
12
13
13
13
13
12
12
12

Alap—Zichyújfalu SE 2-0 (2-0)
Vezette: Babai. Gólszerzõ: Bánóczki (2).

Vajta—Nagylók 5-0 (3-0)

Ifjúsági mérkõzés:
Mezõszilas—Cece 4-3 (1-3)

1. Rácalmás
2. Nagylók
3. Zichyújfalu
4. Dunapentele
5. Sárszentágota
6. Alap
7. Soponya
8. Elõszállás
9. Vajta
10. Besnyõ
11. Kulcs
12. Füle
13. Perkáta
14. Mezõkomárom

A Déli-csoport
eredményei:

28
26
25
22
22
20
19
19
15
14
10
10
8
7

A Femol-csoport állása:
1. Baracs

13 10 2 1

33-12 32

2. Adony

13

9

- 4

49-23 27

3. Káloz

13

8 2 3

39-18 26

4. Nagyvenyim

13

8 1 4

30-28 25

5. Lajoskomárom

13

6 4 3

35-25 22

6. Seregélyes

13

7

- 6

28-20 21

7. Mezõfalva

13

6 2 5

25-18 20

8. Sárbogárd

13

6 2 5

21-26 20

9. Jenõ

13

5 5 3

31-29 20

10. Cece

13

4 4 5

17-16 16

11. LMSK

13

4 4 5

21-29 16

12. Mezõszilas

13

4 3 6

18-29 15

13. Enying

13

4 2 7

19-29 14

14. Dég

13

1 5 7

11-32

8

15. Kisapostag

13

1 3 9

14-36

6

16. Tác-Csõsz

13

- 3 10

11-32

3

Sárszentágota—Elõszállás 1-2 (0-1)
Vezette: Reinicz. Gólszerzõ: Magyar, illetve Tóth S. (2).

Kulcs—Soponya 3-1 (2-0)
Vezette: Klics. Gólszerzõ: Morva (2),
Radnó, illetve Varga.

Besnyõ—Dunapentele 3-3 (0-2)
Vezette: Nagy M. Gólszerzõ: Farkas (2),
Matkovics, illetve Horváth, Buskó, Nagy.

A Femol-csoport
eredményei:
Mezõszilas—Cece 0-0
100 nézõ, vezette: Földi. Ifjúsági mérkõzés: 4-3.
Seregélyes—Káloz SE 2-1 (0-1)
130 nézõ, vezette: Pfeffer. Gólszerzõ:
Koller, Rigó, illetve Polányi (öngól). Ifjúsági mérkõzés: 0-3.
Mezõfalva—Enying 4-1 (2-1)
100 nézõ, vezette: Hudra. Gólszerzõ: Móricz, Barta, Tórizs, Zámbó, illetve Csókos.
Ifjúsági mérkõzés: 3-1.
Lajoskomárom—Kisapostag 2-2 (2-0)
90 nézõ, vezette: Nagy T. Gólszerzõ: László, Orosz, illetve Rácz, Mezei. Kiállítva:
Juhász (Kisapostag). Ifjúsági mérkõzés:
0-4.
Jenõi SE—Tác-Csõsz 1-1 (0-1)
80 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Tóth, illetve Kovács. Ifjúsági mérkõzés:
1-0.
Adony—Sárbogárd 5-0 (3-0)
150 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ:
Glonczi, Müller M., Bakos, Kármán (2).
Ifjúsági mérkõzés: 1-0.
LMSK—Dég 2-1 (2-1)
60 nézõ, vezette: Teuschler. Gólszerzõ:
Gombor, Nyikos, illetve Rostás. Ifjúsági
mérkõzés: 1-2.
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Sárszentmiklós—Etyek 9:1 (5:0)
Sárszentmiklós, 50 nézõ. Vezette: Varga
György.
Sárszentmiklós: Papp A., Papp Z., Palotás, Csanaki (Vámosi), Szabó L., Markovics, Právics, Huber, Emperger (Szabó
Z.), Král (Bakos), Berényi. Edzõ: Masinka
László.
Etyek: Nichtov, Ottlakán, Kiss J., Kósa,
Rujp (Deák), Kiss Z., Pajkovics (Halász),
Pankotay, Nitok, Millner (Tóth), Bartha.
Edzõ: Schrót Lajos.
Elõzetesen néhány szurkoló féltette csapatunkat a mérkõzéstõl, mert tudvalevõleg az utolsó helyezett vendégcsapatnak
nagyon kellett a pont. Mindettõl függetlenül a hazai szurkolók gyõzelmet vártak
csapatunktól.
Jómagam is kezdek elkeseredni, mivel az
utóbbi idõben nem jönnek be a jóslataim,
mivel 6:0 arányú gyõzelmet tippeltem,
melynek kijelentése után többen óvatosságra intettek, majd a mérkõzés után zrikáltak is.
Már az elsõ percekben támadólag léptünk
fel, de az is szemmel látható volt, hogy az
etyeki csapat nem feltartott kézzel jött
hozzánk, mert szintén erõltették a támadást, mely elõre is vetítette nagy arányú
gyõzelmünket.
Az ötödik percben Huber nagyszerû ütemben húzott el a jobb oldalon, lövését Niktov védte, a kipattanó a jó helyre érkezõ

Král elé került, aki külsõvel a hálóba lõtt,
1:0.
A 7. percben Emperger a belõtt labdát
testtel fedezte, a kapus belekapaszkodott,
nem a labdával foglalkozott, így az ismét
Král elé került, aki ismét külsõvel lõtt a hálóba 5 méterrõl, 2:0.
A 18. percben Právics beadott szabadrúgását Csanaki fejelte a hálóba, 3:0.
(Csanakival kapcsolatban megjegyzem:
fejjel nagyszerûen játszik, csak ne akarna
nagy erejû lövésekkel gólt szerezni, mert
ilyen módon már nagyon régen találta el a
kaput.) A 22. percben Emperger ismét
nagyszerûen lépett meg a bal oldalon,
majd beadását Král értékesítette, 4:0.
Ekkor a vendégcsapat edzõje hármas cserét hajtott végre. A 35. percben Berényi a
kaputól 18 méterre lekezelte a labdát,
majd félfordulatból nagy erejû és jól helyezett lövést eresztett meg a sarokba, 5:0.
A félidõben a fiatalok bevetését és további
gólokat vártak csapatunktól a szurkolók.
A 48. percben a vendégtámadás egy kapufával végzõdött, melybõl leindultunk, és
Huber nagyszerûen lõtt a kapus mellett,
6:0. Az 55. percben Berényi ismét átvette a
labdát a kaputól 18 méterre, lefordult védõjérõl, tolt egyet a játékszeren, és kilõtte
a hosszú sarkot, 7:0.
A 65. percben már mondhatni, hogy jellemzõen Bakos-szögbõl kaptunk egy sza-

badrúgást, melyet Zoli a rövid sarokba csavart, 8:0.
A 68. percben a kapu elõtti keveredés után
egy lepattanó labdát Huber vágott a hálóba, 9:1.
A 71. percben egy ártalmatlan szituáció
után védõink végignézték, hogy a labda
végiggurul a kaputól 8 m-re, melyre Kiss J.
rácsapott, és a hálóba lõtt, 9:1.
Összegezve a látottakat kijelenthetõ, hogy
osztálykülönbség volt a két csapat között.
Mindettõl függetlenül egy lelkes, az utolsó
pillanatig küzdõ vendégcsapatot láttunk,
melynek már az ötödik percben megpecsételõdött a sorsa. Az új edzõ, új játékstílus
idáig nagyon bejött, a közönség örömére
igazi támadó focit játszunk, melynek eredményeként messze a legtöbb gólt lõttük a
bajnokságban.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Etyek 1:1
Ez volt az a mérkõzés, melyet feltétlen
hozni kellett volna, mivel ez esetben helyet
cserélt volna a két csapat, de amely csapat
ennyi helyzetet kihagy, nem érdemel gyõzelmet.
Hétvégén a forduló rangadójára Pálhalmára utazunk, ahol véleményem szerint
egy sima meccsen begyûjtjük a 3 pontot,
bár sokak féltik csapatunkat.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:

Férfikézilabda-mérkõzés

Sárbogárd—Martonvásár 22:22 (12:11)
Sárbogárd: Németh Tamás—Szabó József (2), Pluhár Tamás, Takács Lajos (3),
Bodoki György (3), ifj. Bodoki György (9),
Németh Tamás. Csere: Botka Tamás (3),
Szabó József Zsolt (1), Németh László (1),
Sebestyén Zsolt, Baki Balázs, Ihász Attila,
Suplicz István. Edzõ: Bodoki György.
Ehhez a mérkõzéshez nagy reményeket
fûztünk, mivel idegenben döntetlent értünk el. Közben mi is igazoltunk, de kiderült, hogy nálunk is volt három olyan játékos, akik otthon nem játszottak.
Fej-fej mellett haladtak a csapatok, felváltva lõdözték a gólokat. Látszott, hogy itt két
hasonló játékerõt képviselõ csapat küzd
egymás ellen. A hatalmas akarás kicsit
pontatlanná tette a játékot, sok hibával játszottunk, de ez elmondható volt az ellenfélrõl is. Egy kicsit hiányzott legalább egy
kiemelkedõ teljesítmény. Ifj. Bodoki hozta
a szokásos 9 gólját, de õ is tudott hibázni
heteseket is.
Összegezve: egy küzdelmes, sportszerû
mérkõzést vívtunk. A látottak alapján egy
kis szerencsével nyerhettünk volna, de a
döntetlen igazságos eredménynek tûnik.

A következõ mérkõzésünk szintén hazai
pályán lesz, és valószínûleg hasonlóan küzdelmes meccs vár a fiúkra, mivel azt a Rácalmást fogadjuk, akivel idegenben egy szoros, egygólos vereséget hozó mérkõzést
vívtunk.
Mindenkit várunk november 15-én, szombaton, 18 órakor a Mészöly csarnokában.
Hajrá, Sárbogárd!
Rehák Sándor

1. Alba Regia
2. Bicske
3. Pálhalma
4. Kisláng
5. Kápolnásnyék
6. Sárszentmiklós
7. Sárszentmihály
8. Martonvásár
9. Sárosd
10. Szabadegyháza
11. Aba-Sárvíz
12. Polgárdi
13. Pákozd
14. Bakonycsernye
15. Pusztavám
16. Etyek

13 10 2 1
13 9 2 2
13 9 1 3
13 7 4 2
13 8 - 5
13 7 1 5
13 8 2 3
13 6 1 6
13 5 2 6
13 4 2 7
13 4 2 7
13 3 5 5
13 4 1 8
13 3 2 8
13 2 2 9
13 1 1 11

27-9
37-13
25-8
24-13
30-14
43-17
29-23
24-22
18-21
21-29
14-32
10-19
20-23
12-34
11-35
14-45

BAJNOKI LABDARÚGÓ-MÉRKÕZÉS a Sárbogárdi LSC sportpályáján

2008. november 16-án 13 órakor

SÁRBOGÁRD és MEZÕSZILAS
csapatai között.
Elõtte 11 órakor ifjúsági mérkõzés.
Belépõ: 400 Ft.
Minden kedves vendégnek jó szórakozást
kíván a vezetõség!

32
29
28
25
24
22
20
19
17
14
14
14
13
11
8
4
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Búcsú Szabó Magditól
Szombaton 13 órakor a sáregresi temetõben ezernél többen állták körül Magdi koporsóját. Barátok, ismerõsök, a református ifjúsági közösség, a közeli és távoli rokonság, a falu népe várták csoportokba verõdve a szertartás kezdetét. Nagyon sokan jöttek más
településekrõl is.
A temetõ a vasút mellett van. A gyászszertartás kezdete elõtti pillanatokban robogott át éppen a gyorsvonat Sáregresen. A mozdonyvezetõ végig, míg hallatszott, dudált, így búcsúztak a vasutasok a baleset áldozatától. Az emberek egymásra néztek, együtt
lettek részesei a drámai pillanatoknak.
Aztán kihozták a gyászhuszárok a koporsót. Polgár Tibor református lelkész lépett a ravatalhoz a presbitérium kíséretében, s
mondott búcsúztatót János apostol igéjével: „Tudok cselekedeteidrõl, szeretetedrõl és hitedrõl, szolgálatodról és állhatatosságodról… Aki gyõz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet…
annak adom a hajnalcsillagot.” (Jelenések könyve 2, 19, 26, 28.)
Egy levélrészletet is felolvasott P. Tóthné Szakács Zita, a Zsinat
missziói irodája vezetõjének levelébõl:
„Kedves Tibor!
Nagy megdöbbenéssel olvastam a hírt, s imádkozunk értetek.
Akiket ismerek, azoknak a következõ Igével szeretnék vigasztaló szót
mondani: „Mert akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk!” Magdika életében Krisztusról tett bizonyságot, a gyermekeket is Hozzá vezette, láttam, éreztem ezt a közös táborozásainkkor. Épp ezért magunkat sajnáljuk, mert nélküle szegényebb lett az életünk. De õ már
ott van, azon a helyen, amit a mi Megváltónk neki készített, és az Isten zsámolya elõtt az angyalokkal együtt dicsõíti Istenünket.
Azt kívánom mindenkinek, hogy a veszteség okozta fájdalomban is
emlékezzen arra, hogy Magdi szájában nemcsak szólam volt, amit
mondott, hanem élõ Urának, Megváltójának ismerte Krisztust. Kár,
hogy csak ilyen rövid ideig hirdethette Õt itt a földön, de nagyon remélem, hogy akik Tõle hallották bizonyságtételét, látták életének cselekedeteit, azok nemcsak emlékeznek rá, hanem példaképül állítják
maguk elé, mint aki valóban úgy élt, mint Krisztus 21. századi követe.
Isten adjon neked vigasztaló Igéket és szavakat a szádba a szombati
temetésre, s elegendõ erõt mindannak elmondására, amit Tõle kapsz
üzenetül.
Isten áldjon Benneteket, s az egész sáregresi gyülekezetet! Zita”

A koporsónál Sándor József ajkai lelkipásztor mondott búcsúztatót Ézsaiás Igéjével: „Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az
irgalmasságtevõk elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elõl ragadtatik el az igaz…” (Ézsaiás próféta könyve 57,
1.)
Sándor József több éven át volt sáregresi lelkész, s õ vezette Magdit abban az idõben Krisztushoz.
Magdi ennél is több volt, mint amirõl hittestvérei beszéltek. Ezt a
többet nem szavakban fejezte ki a koporsó körül álló néma,
gyászoló tömeg.
Garbacz István temetésén éreztem hasonlót, hogy itt most
Sáregrest — annak ellenére, hogy pótolhatatlan ember nincs —
pótolhatatlan veszteség érte. S inti az élõket arra, hogy ezt a rövid
életet ellenségeskedés helyett az egymás iránti szeretetkötelékek
megerõsítésének, a közösség önzetlen szolgálatának érdemes
szentelni.
A tragikus baleset helyszínére sokan vittek virágot, és minden este égtek ott az emlékezés gyertyái.
Hargitai Lajos

Emlékezés Illyés Gyulára
Szép ünnepség színhelye volt a felsõrácegresi iskolamúzeum. Illyés Gyula születésének 106.
évfordulója alkalmából a pálfai Illyés Gyula Emlékbizottság és a Vak Bottyán ÁMK Általános Iskola és Óvoda november 7-én (pénteken) huszadik alkalommal rendezte meg az Illyés
Gyula emlékének szentelt szavalóversenyt és emlékünnepséget. A környék sok iskolájából
érkeztek gyerekek tanáraik kíséretében. A szavalóverseny zsûrijében díszvendégként ott ült
Kubik Anna színmûvész is.

A szavalóverseny két fordulója között
nyitották meg az Illyés Gyula-rajzpályázat legjobb képeibõl rendezett kiállítást,
egyúttal Németh Jolán, az emlékbizottság elnöke, a pálfai iskola igazgatója átadta a legjobbaknak járó díjakat.
Ezután megkoszorúzták azt a kopjafát,
amelyet Illyés Gyula házának a helyén
állítottak.
Hargitai Lajos
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Nyugat est a városi
könyvtárban
November 11-én 17 órára Nyugat estre invitálták az érdeklõdõket a városi könyvtárba,
ahol a Nyugat elsõ generációja költõinek alkotásaiból hallhattunk remekeket. Az elõadómûvész Simon Aladár színész, elõadómûvész volt, aki visszaröpítette a nagyérdemût
az idõben, s szóbeli ábrázolásában megelevenedett a múlt, melynek örök igazságai most
is jelen vannak.

Átéltük újra Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula,
Kosztolányi Dezsõ, Tóth Árpád gondolatait, s Karinthy
Frigyes paródiáiból is hallhattunk részleteket.
A szavalatok után egy baráti
beszélgetésen is részt vehettek a látogatók.
Hepp Zsuzsa

Köszönjük!
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!
November 15-én, szombaton,
19 órakor:

Hellboy II.
Az aranyhadsereg
Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm

Miután az emberiség és a fantázia láthatatlan birodalma közötti fegyverszünet véget ér, úgy tûnik, a világra rászakad a pokol. Egy könyörtelen
vezér, aki otthonosan mozog a fenti és a lenti világban egyaránt, szembeszáll vérvonalával, és
lények megállíthatatlan seregét kelti életre. A
bolygó legkeményebb, legdurvább szuperhõsén
a sor, hogy harcba induljon a könyörtelen diktátor és martalócai ellen. Az igaz, hogy vörös. Az is
igaz, hogy szarva van. És az is igaz, hogy sokan
félreértik. Ám ha rendesen el kell végezni a melót, akkor ideje szólni Hellboynak. A Paranormális Kutató és Védelmi Iroda egyre bõvülõ csapata: a tüzes Liz, a vizes Abe és a protoplazmás
Johann Hellboyjal együtt cirkál a földkéreg és a
láthatatlan mágikus burok közt, ahol a fantázia
teremtményei testet öltenek. Hellboynak — aki
mindkét világban otthon van, de nem fogadja be
egyik sem — választania kell az eddigi élete és
egy ismeretlen, hívogató végzet között.

KÉZMÛVESJÁTSZÓHÁZ
Szombaton,
november 15-én 14 órától
kézmûves-foglalkozás
a mûvelõdési házban!
November 11-én reggel örömmel fedeztük fel, hogy iskolánk aulájában ismét több zöld
növény teszi otthonosabbá a teret. Három hatalmas virágot kaptunk Molnár Anitától és
Borosné Horváth Erikától.
Köszönjük, hogy vidámabbá tették azt a helyet, ahol életünk jelentõs részét töltjük!
A Mészöly Géza Általános Iskola tanulói, dolgozói

GYÖNGYFÛZÉS ÉS
QUILLING-PAPÍR.
A foglalkozás díja: 200 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!
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ELKÉPESZTÕ
Nagymama
receptjei
Tárkonyos
csülökleves
Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 15 dkg
sárgarépa, 10 dkg fehérrépa, 10 dkg
vöröshagyma, 1 tojássárgája, 2 dl tejszín (cukormentes), 2 teáskanál szárított tárkony, 1/2 citrom, só, õrölt bors
ízlés szerint.
Elkészítés: a füstölt csülköt alaposan
megmossuk és hideg vízben feltesszük
fõni. Ha puhára fõtt, akkor kivesszük,
kicsontozzuk és apró kockákra felvágjuk. A fõzõlét ne borítsuk ki, azzal engedjük fel a levest! A sárgarépát és a fehérrépát megtisztítjuk, kis kockákra
vágjuk. A vöröshagymát nagyon apróra
vágjuk, és kevés étolajon megdinszteljük. Beletesszük a felkockázott zöldségeket, és hozzáöntünk kb. 1 litert a csülök fõzõlevébõl. Beletesszük a tárkonyt,
a citromot és a borsot. Sózni nagyon
óvatosan kell, mert a csülöklé általában
elég sós. Puhára fõzzük, beletesszük a
kockákra vágott csülköt, jól felforraljuk. A tejszínhez hozzákeverjük a tojássárgáját, és a leveshez öntjük. Tovább
forralni már nem szabad, mert a tejszín
összemegy. Tálalás elõtt kivesszük a citromot.

Észrevették, hogy újabban – fõleg politikusi megnyilatkozásokban – gyakran elhangzik a címbeli szó: „elképesztõ”? Divatja
van, mint régebben a „nevetséges”, „felháborító” mellékneveknek, vagy annak a fõnévnek, hogy „csúsztatás”. Napjainkban a
politikusok nem felháborodnak, hanem
elképednek. Valami elképeszti õket.
Nyelvünk egyik szócsodája az „elképed”
ige. Arról van itt szó, hogy az alany képe,
azaz az arca elfintorodik, elbambul, a csodálkozástól eltorzul, elveszti eredeti formáját. Annyira meglepi, megdöbbenti valami, hogy erõsen megváltozik az arckifejezése. Aki felháborodik, az ordít, kivörösödik a képe, vérben forog a szeme, ököllel
üti az asztalt. Mennyire más, amikor csak
elképed valaki! Tátva marad a szája, kikerekedik a szeme, szoborrá dermed az egész
ábrázata. Nem hiszi, hogy megtörténhet,
ami megtörtént.
A politikában érdekes a dolog! Ami
ugyanis az egyik oldal számára elképesztõ,
az a másik oldalnak természetes. És fordítva. A külsõ szemlélõben az a kérdés merül
itt fel, hogy hogyan lehet megdöbbenni
azon, ami a másik embernek normális. Az
egyik embernek megmerevedik a tekintete
attól, amitõl a másiknak a szeme se rebben. „Ez nem lehetséges, ez nem történhetett meg, ilyen nincs!” – mondja magában
az egyik. A másik meg azon álmélkodik,
ami az ellenfele számára a világ legtermészetesebb dolga. Elgondolkodtató! Nem
ugyanazon fajhoz tartoznak mindketten,
nem anya szülte õket? Nem ugyanúgy
megdöbbentõ mindenkinek az, ami megdöbbentõ?
Úgy látszik, nem.

Ha pedig ez így van, akkor át kell írni a biológiát. Rá kell mutatni, hogy kétféle ember
van, származástól, bõrszíntõl, foglalkozástól, iskolai végzettségtõl függetlenül.
Olyan ez, mintha az emberek egyik csoportjának a kék szín volna piros, a másiknak meg a piros volna kék.
Mármost három eset lehetséges.
A/ Mindkét fél jól látja, és tényleg elképesztõ az, amit az egyik oldalon annak vélnek, de elképesztõ az is, amit a másik oldal
annak minõsít. Ez esetben fel kell tételeznünk, hogy az ellenérdekelt felek csak nem
veszik észre, hogy ez vagy az elképesztõ.
B/ Egyik félnek sincs igaza, és egyáltalán
nem elképesztõ az, amit annak mondanak.
C/ Valamelyik félnek igaza van, és tényleg
elképesztõ, ami megdöbbenti õket, de a
másik fél csak megtévesztésül állítja, hogy
elképesztõ valami, holott nem is az.
Nem babra megy itt a játék, urak és hölgyek! Mert honnan tudjam én, átlagpolgár, aki információhiányban szenvedek,
honnan tudjam, hogy most min képedjek
el? Ha valaki, akár az egyik, akár a másik
oldalon áll, bedobja, hogy „elképesztõ”,
akkor az A változatnak megfelelõen képedjek el én is? Vagy válasszam a B változatot, és maradjak nyugodt? Esetleg próbáljak a C megoldáshoz igazodni?
Õszintén szólva, újabban sokszor érzem
azt, hogy meglepõdöm, megdöbbenek.
Ámde a buszmegállónál tegnap hallottam
egy mondatot, amely egy újabb, egy D változat körvonalait rajzolta meg számomra:
„Én már nem csodálkozom semmin”.
Segítség!
(L. A.)

Szeretettel meghívjuk

Magyaros makaróni
Hozzávalók: 3 ujjnyi szelet császárhús,
50 dkg sertéscomb, 1 fej vöröshagyma,
2 cikk fokhagyma, 1 ek. pirospaprika,
só, 2 db zöldpaprika, 1 db paradicsom,
60 dkg makaróni, 12 dkg reszelt sajt.
Elkészítés: a császárszalonnát kockára
vágjuk, zsírjára sütjük, hozzáadjuk a
szintén apróra vágott hagymát, megszórjuk pirospaprikával, majd ha már
kész a pörköltalap, jöhet a kockára vágott sertéscomb, a fokhagyma, a só és
kis adagokban a víz. Ha elkészült a pörkölt, adjuk hozzá a karikára vágott zöldpaprikát és a paradicsomot. Fõzzük ki a
makarónit, majd ha leszûrtük, keverjük
össze a pörkölttel. Öntsük jénai edénybe, szórjuk meg reszelt sajttal és süssük
forró sütõben kb. 20 percet.

alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepségünkre.
Idõpont: 2008. november 15. (szombat) 14 óra.
Helyszín: Arany János Mûvelõdési Ház, Alap, Fõ u. 164.
Az ünnepség keretén belül Botos József, az Alba Regia Táncegyesület elnöke
„Falvaink jussa” címmel visszaadja Alap községnek az Alapi Táncok c. könyvet és CD-t.
Közremûködnek: Bóbita Óvoda, Arany László Általános Iskola, Alba Regia Táncegyüttes
Senior Csoportja, Mezõföld Népi Együttes Alap, Margaréta Nyugdíjasklub.
Kiállítás: „Régiségeink” (a település lakóinak gyûjtéseibõl).
TÁNCHÁZ! 16.00–17.00: táncház gyermekeknek (anyukákkal, nagymamákkal);
17.00–19.00: táncház ifjaknak és felnõtteknek
a Szedtevette Zenekarral és az Alba Regia Néptánccsoporttal.
A táncházi programra a belépés ingyenes.
A Mezõföldi Népi Együttes zsíros kenyeres partival kedveskedik a táncban elfáradóknak.
Tarts velünk, légy részese egy kellemes szombat délutánnak!

Bogárd és Vidéke 2008. november 13.

GYEREKSAROK
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Mese nagyobbaknak

Szerelem. Hányadik látásra?
Kamilla fázósan állt a buszmegállóban. Begombolta blúza legfelsõ gombját, hogy a
hûs fuvallat kevésbé férkõzhessen a bõréhez. Kora tavasz volt, de az idõ még nem
éreztette az évszaknak megfelelõ hõmérsékletet.
Még 10 perc volt a busz érkezéséig. Az esõ
is eleredt. Talán annyira nem is volt ez
meglepõ, hiszen egész nap lógott a lába.
Egy csepp, két csepp, aztán a többi már zúdult utána, ezzel homályossá téve a tájat.
Hirtelen egy férfi penderült a nõ mellé,
menedéket keresve a zuhatag elõl. Kamilla
igencsak megérezte jöttét: úgy rátaposott a
lábára, hogy egy darabig sajogtak az ujjai.
A férfi nagyon elszégyellte magát, nem
gyõzött elnézést kérni. Kamillát már igencsak idegesítette. „Micsoda egy nyápic
alak, elsõre is hallottam, ez kész” – gondolta.
Megpróbált Géza – mert így hívták a férfit
– beszédbe elegyedni vele, de a nõ teljesen
távolságtartó volt vele szemben.
A buszon is egymás mellett álltak. A nõ
még tekintetével sem méltatta a másikat.
Kamilla számára ez volt a leghosszabb út
hazáig, amiben része volt eddig – legalábbis
így vélte.
„Atya ég!” – dõlt rá a pamlagra, s néhány
percre becsukta a szemét. Aztán hirtelen
felpattant, s indult is a mûkörmöshöz a
megbeszélt idõpontra. Utána szolárium és
masszázs következett. Kamilla igényes nõnek tartotta magát, s rengeteget adott a
külsõségekre. Szerette, ha a férfiak megcsodálják és a hölgyek irigykedõ pillantásokkal illetik.
Ahogy a hajnali napsugarak elkezdték a
földet cirógatni, már kibújt a selyemhálóingbõl, s indult futni a Duna-partra. Rótta a
köröket. A konditermen kívül ezt a sportot
tekintette a legjobban hozzá illõnek. Mikor
hazaért, letusolt, s nedves testét bekente
kedvenc testápolójával. Hajából kisimította a rakoncátlan göndör tincseket, feltûzte,
felvette az elegáns kosztümöt, leheletnyi
sminket tett az arcára. Bekapott pár szem
gyümölcsöt, s már indult is az irodába.
Sajnos túlórázni kényszerült, egy fontos
munkát még ma be kellett fejeznie. Amint
végzett, szaladt a buszmegálló felé, s nagy
meglepetésére az a férfi ácsorgott ott, aki
tegnap széttépte az idegeit. Arrébb állt
meg, hátha nem veszi észre. Tévedett. A
férfi elindult felé, s faggatni kezdte, hogy
van a lába. Na, Kamillának se kellett több.
„Nem elég, hogy hulla fáradt vagyok, még
ez is” – suhant át fején. Aztán kicsusszantak olyan dolgok is száján, amit talán nem
kellett volna. Géza hamar odébbállt.
„Mit gondol ez magáról? Még csak nem is
egy jóképû pasi. Mit akar ez tõlem? Bár
igazából nem is nagyon figyeltem, fáradt
vagyok…” – mondta halkan, csak úgy magának.
Hazaért, készített magának egy citromfûteát, belehintett pár rózsaszirmot, és elfeküdt a hatalmas kádban, s közben az italt

szürcsölgette. Korán nyugovóra tért. Holnap szombat. Arra gondolt, meglátogatja
az egyik plázát, vásárolgat egy kicsit, attól
mindig felélénkül, s jobb kedve lesz.
Szatyrokkal teli kézzel haladt az egyik felvonó felé. Beszállt, de mielõtt becsukódott
volna az ajtaja, belépett még valaki. Géza
volt az.
„Milyen kicsi ez a világ!” – gondola Kamilla.
Nem mertek egymásra nézni. Mindketten
úgy tettek, mintha nem is ismernék egymást. Ahogy haladtak lefelé, néha-néha
meg-megakadozott a lift, aztán egyszer
csak megállt, de se ki, se be nem lehetett
menni. A bejárat nem nyílott. A férfi rögtön hívta a segélyhívót, ahol közölték, hogy
ne aggódjanak, hamarosan jön a segítség.
Még jó, hogy a villany nem ment el!
A megilletõdöttségtõl a nõ közelebb állt
hozzá, s kedvesen megszólította. Nem tudta, mire számítson a múltkori miatt. Ahogy
közelebbrõl volt szerencséje szemügyre
venni, és más sem vonta el a figyelmét,
megállapította, hogy nem is rossz pasi, a
testalkata is sportosan laza. Hova tette akkor a szemét?
Géza hangjában semmi ellenszenvet, roszszallást nem fedezett fel, így kicsit megnyugodott, bár az, hogy beszorultak ide, megijesztette.
Beszédbe elegyedtek, s azt tapasztalták,
mennyi közös témájuk van. Amíg a szerelõk kint tevékenykedtek, egész jól összemelegedtek. Sokszor hangos nevetésben
törtek ki, s odakint nem értették, minek
örülnek ennyire. Egypárszor megkérdezték, hogy minden rendben van-e.
Még a telefonszámcsere is megtörtént.
Ahogy Kamilla az otthonába lépett, hallotta, hogy üzenete érkezett. Elõvette a telefonját. Géza volt az. Ezt küldte: „Tudtad,
hogy a gyûlölet és a szeretet között csak egy
lépés a távolság?”
Válasz vissza: „Nem tudtam, de most már
igen, s ezt a lépést ma megtettük, és egy
cseppet sem bánom, hogy így alakult! Ezek
után szívesen beszorulnék veled bárhova!”
Kamilla elmosolyodott. Magában levonta
a következtetést: soha nem szabad elsõre
ítélni — ezt most megtanulta egy életre.
Holnapra lemondta a masszázst, mert egészen más dolga akadt … találkozik valakivel, akirõl nem is gondolta, hogy útjaik egyszer keresztezni fogják egymást…
Hepp Zsuzsa

Rejtvény
1. Egészítsd ki!
A pontozott helyekre írj hárombetûs
szavakat! Megfejtésül minden sorban
két szót kell kapnod.
GÖ . . . BI
LA . . . TA
KÓ . . . ÍT
AL . . . OL
2. Hol járunk?
Rakd helyes sorrendbe a betûket, és kiderül, hol járunk!
GULÁBARI.
3. Mi az akvarell?
a. akvárium
b. falfestés
c. vízfestés
Beküldési határidõ : november 18.

Megfejtés
A 45. heti rejtvény helyes megfejtése: 1.
A kalapot, 2. Tör, 3. Matematikus.
Helyes megfejtést

Szakács Tamás Sándor
Sárbogárd, Kereszt u. 60.
küldött be.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!

Heti idõjárás

A pénteki nap idõjárását még a Balkánon ténykedõ mediterrán ciklon határozza meg, borongós, fõként a Dunántúlon esõs idõjárást okozva. Szombatra
csökken a felhõzet, hétvégére megnyugszik idõjárásunk, mivel magasnyomású rendszer hatása alá kerül térségünk. Hétfõn érheti el a Kárpát-medencét egy markáns hidegfront észak felõl,
mögötte az addig ittlévõnél is több fokkal hidegebb levegõ érkezhet felénk.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
November 15., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.35 Delta 9.05 Élni
tudni kell! 9.35 KészPénz 10.05 Az objektív felelõsség
hatása 10.35 AutóVízió 11.00 Fogadóóra 11.30 Most a
Buday! 12.00 Hírek 12.10 Idõjárók 12.30 A nagyrozsdási eset 14.55 Pizsamaparti 14.35 Ötös fogat 15.05
Gyermekszínház 15.55 Teknõc a láthatáron 16.25 Klipperek 2. 0 16.55 Linda 17.55 Angyalbõrben 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Butch Cassidy és a
Sundance kölyök 22.05 Hírek 22.15 Filmklub – Szinetárral 22.20 Szelíd vadak 0.00 Sporthírek 0.15 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai
6.25 Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilm
10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Havazin 13.15 Miért ne
Emily? 14.10 A hálózat csapdájában 15.05 Robin Hood
15.55 Eltûntnek nyilvánítva 16.55 Celeb vagyok, ments
ki innen! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Szombat esti láz 22.05 Az utolsó cserkész 0.05 Óriáshangyák
2.00 Figyelõk 2.40 Egy rém rendes család 3.05 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.10 Mókás állatvilág 10.40
Total Car East Block 11.15 Babavilág 11.45 Így készült
a Szentivánéji álom címû musical 12.15 Egy rém rendes család Budapesten 12.45 Hegylakó 13.45 Charlie –
Majom a családban 14.45 Bûbájos boszorkák 15.45 A
Cukorbáró 16.45 Ed – Madarat tolláról 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.30 Megasztár 4. 21.45 Popdaráló
22.15 Megasztár 4. 23.05 Grindhouse – Terrorbolygó
1.05 Mentõhelikopter 1.55 Drága testek 2.45 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Rendszerváltozatok – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye
20.55 Zene 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 16., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.25
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.50 „Így
szól az Úr!” 9.00 Engedjétek hozzám… 9.05 Katolikus
krónika 9.30 Egyházi naptár 9.45 Református magazin
10.10 Református ifjúsági mûsor 10.20 Parasztbiblia
10.45 Találkozások a Taizéi Roger testvérrel 11.35 Bölcsesség és tanító zsoltárok 12.00 Hírek 12.05 TS – Bajnokok Ligája Magazin 12.40 TEVA Vasas Plaket–Domino Honvéd Férfi vízilabda-mérkõzés 14.20 Földünk a
magasból 15.15 Csellengõk 15.45 Elisa Di Rivombrosa
16.40 Szabó Magda emlékére 17.55 Panoráma 18.30
Presszó 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A szólás szabadsága
22.00 MAD MEN – Reklámõrültek 22.50 Hírek 22.55
Sporthírek 23.05 Sport7 24.00 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.40 Kölyökklub 8.45 Godzilla 9.05 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.35 Receptklub 9.50 Rendszerváltó portrék
10.25 Játék 11.25 Európai idõ 11.40 MeneTrend 12.00
Híradó 12.10 Magyar autósport-magazin 12.25 Tuti
gimi 13.15 A dadus 13.45 Dirty Dancing 14.45 Majomszeretet 15.40 Tiszta Hawaii 16.40 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Hazárd megye lordjai 22.10 Heti hetes 23.25 Rendszerváltó portrék 0.00
Amerikai szamuráj 1.35 Hosszú, fájdalmas csók 3.05
Egy rém rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.50 Joey 10.20 Ingatlanbróker 10.55
Két testõr 11.25 Stahl konyhája 11.55 Walker, a texasi
kopó 12.45 Psych – Dilis detektívek 13.50 Smallville
14.50 Célkeresztben 15.50 Idegroncs derbi 17.30
Senorita Szöszi 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A múmia visszatér 22.25 10! 23.25 Hetedik 1.40 A kis
Buddha
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta

19.50 Mese 20.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából
24.00 Éjszaka

November 17., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 10.00 Az élet körforgása 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.30 Roma magazin 13.55 Domovina 14.30 Kárpát
expressz 15.00 Pénz-vidék 15.30 Jó kis bagázs 15.55
Derek, a fenegyerek 16.20 Csináljuk a fesztivált! 17.15
Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.40
McLeod lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A tv ügyvédje 21.10 Kék fény 22.10 Hétfõ
este 22.45 Kultúrház 23.00 Nyugat 100 23.25 Hírek
23.30 Sporthírek 23.40 Féner Tamás 70 0.10 A hatalom
árnyékában
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Nyerõ 8
11.25 V.I.P. — Több mint testõr 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Renegade — A fejvadász 16.25 Fogd a pénzt és fuss!
17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf – Sztárok párban 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Gyõzike 22.20 Showder Klub 23.30 Veszett vad 1.05
Reflektor 1.25 Bundesliga 2.35 Autómánia 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Marsupilami 9.30 Jóban-Rosszban 9.55 Stahl
konyhája 10.00 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop 12.00
Kvízió 12.50 Tutira kamuzunk tovább 14.50 Zorro 15.50
Joshi Bharat 16.55 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív
18.30 Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.45 Hal a tortán
20.45 Sztárok a fejükre estek 21.40 NCIS – Tengerészeti helyszínelõk 22.40 Gyilkos számok 23.40 Különleges
ügyosztály 0.40 Tények este 1.15 Blanche, a
bosszúálló angyal 2.45 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 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.23 Lány keres fiút, fiú keres lányt
13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35
Vacka rádió 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 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

November 18., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám:
Spanyolország 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.30 Srpski ekran 13.55 Unser Bildschirm 14.30 Kárpát expressz 14.55 Sírjaik hol domborulnak 15.30 Jó
kis bagázs 15.55 Derek, a fenegyerek 16.20 A tévé ügyvédje 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés
elõre 18.35 McLeod lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Szulák és
más 22.10 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 Így készült
az Operafesztivál 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45
Médiamix 0.15 A hatalom árnyékában
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Nyerõ 8
11.25 Faragjunk férfit 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm
13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Renegade – A fejvadász 16.25 Fogd a pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf – Sztárok párban 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Vészhelyzet 22.10 A
Grace Klinika 23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15 Partypoker.net 1.20 Gáztámadás 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Marsupilami 9.30 Jóban-Rosszban 10.00 Stahl
konyhája 10.10 Kvízió délelõtt 10.45 Teleshop 12.10
Kvízió 13.10 Szirénkaland 14.50 Zorro 15.50 Joshi
Bharat 16.55 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív 18.30
Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.45 Hal a tortán 20.45
Sztárok a fejükre estek 21.40 Ütközetben eltûnt 23.35 A
médium 0.35 Tények este 1.05 Utolsó vacsora az Arabs
Szürkénél 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45

2008. november 13. Bogárd és Vidéke
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.24 Lány keres fiút, fiú keres lányt
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi
tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

November 19., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám:
Mali 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve 13.30
Hrvatska krónika 13.55 Ecranul nostru 14.30 Kárpát
expressz 14.55 Kormányváró 15.30 Jó kis bagázs
15.55 Derek, a fenegyerek 16.20 Önök kérték! 17.15
Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35
McLeod lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Különös történetek
22.10 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.30
Hírek 23.35 Sporthírek 23.45 Édes Emma, drága Böbe
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Nyerõ 8
11.25 Mindenütt jó 12.00 Hírek 13.40 Disney-rajzfilm
14.05 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Renegade – A fejvadász 16.25 Fogd a pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf – Sztárok párban 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Sebhelyek 23.25 Az egység 0.35 Reflektor 0.45 Holtak szigete 2.20 Egy rém
rendes család 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Marsupilami 9.30 Jóban-Rosszban 10.00 Stahl
konyhája 10.10 Kvízió délelõtt 10.45 Teleshop 12.10
Kvízió 13.10 Az agyfürkész totál kész 14.50 Zorro 15.50
Joshi Bharat 16.55 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív
18.30 Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.45 Hal a tortán
20.45 Sztárok a fejükre estek 21.40 Doktor House
22.40 Shark – Törvényszéki ragadozó 23.40 Eureka
0.40 Az ügy 1.10 Tények este 1.45 A majom álarca 3.10
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.24 Lány keres fiút, fiú keres lányt
13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti
ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.35 Vacka rádió 19.40 Zene 19.48 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 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

November 20., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám:
Franciaország 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A palota ékköve
13.30 Rondó 14.30 Kárpát expressz 14.55 Esély 15.30
Jó kis bagázs 15.55 Derek, a fenegyerek 16.20 Beugró
17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre
18.35 McLeod lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la Carte 22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Euro Taxi 23.30
MTV-hangerõ 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40 Magánbeszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Nyerõ 8
11.25 Romantika forgatás alatt 12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Renegade – A fejvadász 16.25 Fogd a pénzt és fuss! 17.25
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf – Sztárok párban 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti
showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50 Boszorkák 0.50 Reflektor 1.10 Figyelõk 2.05 Infománia
2.30 Házon kívül 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Marsupilami 9.30 Jóban-Rosszban 9.55
Stahl konyhája 10.00 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop
12.00 Kvízió 12.50 Vissza a jövõbe 14.50 Zorro 15.50
Joshi Bharat 16.55 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív

Bogárd és Vidéke 2008. november 13.
18.30 Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.45 Hal
a tortán 20.45 Sztárok a fejükre estek 21.40
Drakula halott és élvezi 23.20 Csillagkapu 0.20
Tények este 0.50 Strucc 1.20 Csillagkapu 2.10
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.24 Lány keres fiút, fiú keres lányt 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi
tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka
rádió 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 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

November 21., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az
én hazám: Oroszország 10.10 Vezérlõ fény
11.30 Nyári álmok 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Euro Taxi 12.50 Sorstársak 13.20 Körzeti magazinok 14.20 Kárpát expressz 14.50
Ablak 15.35 Ablak 16.20 Szempont 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre
18.35 McLeod lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 5 nap az élet 21.00
Beugró 22.00 Péntek este 22.35 Múlt-kor 23.05
Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Redl ezredes
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli
8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop
11.15 Nyerõ 8 11.25 Rózsaág 12.00 Hírek 13.15
Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Kaméleon 16.25 Fogd a pénzt és fuss!
17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf
– Sztárok párban 20.00 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.10
Gyilkos elmék 23.20 A fõnök 0.20 Reflektor
0.40 Itthon 1.00 Egy elkényeztetett gyermek
utazásai 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Marsupilami 9.30 JóbanRosszban 10.00 Stahl konyhája 10.10 Kvízió
délelõtt 10.45 Teleshop 12.10 Kvízió 13.10 Keselyûk karmaiban 14.50 Zorro 15.50 Joshi
Bharat 16.55 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív
18.30 Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.45 Hal
a tortán 20.45 Sztárok a fejükre estek 22.05
Nyakiglove 23.40 Hõsök 0.40 Tények este 1.10
Tudom, mit tettél tavaly télen 2.40 Vak igazság
3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.22 Lány keres fiút, fiú keres lányt 13.30 A
baptista Egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi
tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka
rádió 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 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 Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN minden programcsomagban a
C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt
olvasható!
November 15., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: Sárszentmiklós—Etyek (100’), Kézi: Sárbogárd—
Martonvásár (110’), Fejér Megyei Közgyûlés (35’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Beszélgetés Zocskár Zsuzsával
(ism. 60’), A hely szelleme (ism. 49’), Tabi példa (ism. 27’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Természeti értékeink 4.
Sárkány-tó (45’), Tüskevár 10. (26’), Gombapörkölt (8’),
Bódi Csabi mûsora (31’), Országos népdaltalálkozó 4. (26’)
November 16., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Beszélgetés Zocskár Zsuzsával (ism. 60’), A hely szelleme
(ism. 49’), Tabi példa (ism. 27’) 13.00 Heti híradó 15.00
Testületi ülés (befejezõ rész, kb. 90 perc), Teremfoci: Légió 2000-Fair Bútor—Twister (50’), Pentagri—Reál Margit (50’) 19.00 Heti híradó 20.00 Evangelizáció Sáregresen
November 17., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Természeti értékeink 4. — Sárkány-tó (45’), Tüskevár 10. (26’),
Gombapörkölt (8’), Bódi Csabi mûsora (31’), Országos
népdaltalálkozó 4. (26’) 13.00 Heti híradó 15.00 Foci:
Sárszentmiklós—Etyek (100’), Kézi: Sárbogárd—Martonvásár (110’), Fejér Megyei Közgyûlés (35’) 19.00 Heti híradó 20.00 Beszélgetés Horváth Lajos íróval (70’), Apponyi
gróf (80’), 20 éves öregdiákok (80’)
November 18., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Evangelizáció Sáregresen 13.00 Heti híradó 15.00 Beszélgetés
Horváth Lajos íróval (70’), Apponyi gróf (80’), 20 éves
öregdiákok (80’) 19.00 Heti híradó 20.00 Leader-pályázatok (60’), Új ravatalozó Rétszilason (35’), Illyés-szavalóverseny (45’), Simon Aladár verses estje (60’), Megalakult
a sárbogárdi munkáspárt (20’)
November 19., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00
Leader-pályázatok (60’), Új ravatalozó Rétszilason (35’),

Illyés-szavalóverseny (45’), Simon Aladár verses estje (60’),
Megalakult a sárbogárdi munkáspárt (20’) 13.00 Heti híradó
15.00 A sárbogárdi nyugdíjasok ünnepe (80’), Szabó Magdi
temetése (40’), Teremfoci: Horváth Ker.—B. B. Truck SE,
Vasutas—Hörpintõ 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00
Foci: Sárbogárd—Mezõszilas (100’), Kézi: Gréta Bútor—Alap (45’), Sárbogárd—Rácalmás (65’), VUK (20’)
November 20., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Foci: Sárbogárd—Mezõszilas (100’), Kézi: Gréta Bútor—Alap
(45’), Sárbogárd—Rácalmás (65’), VUK (20’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Leader-pályázatok (60’), Új ravatalozó
Rétszilason (35’), Illyés-szavalóverseny (45’), Simon Aladár
verses estje (60’), Megalakult a sárbogárdi munkáspárt (20’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Evangelizáció Sáregresen
November 21., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 A
sárbogárdi nyugdíjasok ünnepe (80’), Szabó Magdi temetése
(40’), Teremfoci: Horváth Ker.—B. B. Truck SE, Vasutas—
Hörpintõ 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Evangelizáció Sáregresen 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Leader-pályázatok
(60’), Új ravatalozó Rétszilason (35’), Illyés-szavalóverseny
(45’), Simon Aladár verses estje (60’), Megalakult a sárbogárdi munkáspárt (20’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901.
A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam
körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. 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 ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es
frekvencián.
November 13., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Cece–Adony foci (97’), I. oszt. megyei foci (70’), Sárkeresztúr KIKE–Haladás teremfoci (42’) 13.00 Heti híradó
(14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Sárbogárdi testületi ülés 1-2. (240’)
November 14., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Teremfoci: Pentagri–ReálMargit (42’), Légió–Twister (44’), A pálfai erdõ (48’), Tavaszi hangverseny (46’)
13.00 Heti híradó 14.00 Reformáció dióhéjban (27’), Bibliai szimbólumok (73’), Csendes percek (60’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A rétszilasi ravatalozó
avatása (35’), Filmszemle (25’), Hírek Halországból (55’),
Idõsek világnapja (72’)
November 15., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Szabó Magdi temetése (40’), Tüskevár tábor 11.
(27’), Kutyakiállítás (17’), Sárbogárdi testületi ülés 3. (88’)
13.00 Heti híradó 14.00 A rétszilasi ravatalozó avatása
(35’), Filmszemle (25’), Hírek Halországból (55’), Idõsek világnapja (72’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Teremfoci: Pentagri–ReálMargit (42’), Légió–Twister
(44’), A pálfai erdõ (48’), Tavaszi hangverseny (46’)
November 16., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárbogárdi testületi ülés – 1-2. (240’) 13.00 Heti hír-

adó 14.00 Sárszentmiklós–Etyek foci (100’), Sárbogárd–
Martonvásár kézilabda (65’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Reformáció dióhéjban (27’), Bibliai szimbólumok (73’), Csendes percek (60’)
November 17., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: Pentagri–ReálMargit (42’), Légió–Twister (44’),
A pálfai erdõ (48’), Tavaszi hangverseny (46’) 13.00 Heti híradó 14.00 Szabó Magdi temetése (40’), Tüskevár tábor – 11.
(27’), Kutyakiállítás (17’), Sárbogárdi testületi ülés – 3. (88’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A rétszilasi ravatalozó avatása (35’), Filmszemle (25’), Hírek Halországból
(55’), Idõsek világnapja (72’)
November 18., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Reformáció dióhéjban (27’), Bibliai szimbólumok (73’), Csendes percek (60’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárbogárdi testületi
ülés – 1-2. (240’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Sárszentmiklós–Etyek foci (100’), Sárbogárd–Martonvásár
kézilabda (65’)
November 19., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 A rétszilasi ravatalozó avatása (35’), Filmszemle (25’),
Hírek Halországból (55’), Idõsek világnapja (72’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Teremfoci: Pentagri–ReálMargit (42’), Légió–
Twister (44’), A pálfai erdõ (48’), Tavaszi hangverseny (46’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Szabó Magdi temetése (40’), Tüskevár tábor – 11. (27’), Kutyakiállítás (17’),
Sárbogárdi testületi ülés – 3. (88’)

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
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40 % ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók!
06 (70) 341 9532
LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059
GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK BEVÁLTHATÓ!
06 (30) 568 9411
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, bontás nélkül,
garanciával. 06 (70) 310 8086
A TOB KER KFT. Pusztaegres Ödön majori
telepén KUKORICAFELVÁSÁRLÁS
23.000 Ft+áfa/tonna áron!
Érdeklõdni: 06 (30) 217 8320
VESZÉLYES fák kivágása, gallyazása,
ZÖLDHULLADÉK elszállítása.
06 (20) 437 4869
KONYHABÚTOROK beépített szekrények
készítése RÖVID HATÁRIDÕVEL.
06 (20) 971 0133.
2

SÁRBOGÁRD központjában 110 m -es
ÚJ CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 (30) 398 2075, 06 (25) 625 053.
CUCCOS,
import HASZNÁLTRUHA-VÁSÁR
november 17-én (hétfõn),
8-13 óráig a mûvházban!

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 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser
aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Szekrények és használt nyílászárók eladók. Érdeklõdni 16 óra után: 06 (30) 632 7249.
Eladó a tévében reklámozott H2O gõzölõs szõnyegtisztító. 06 (20) 394 2372.
Harmónikaajtó, fehér, 199x65 cm olcsón eladó.
Telefon: 06 (25) 462 218 (este).
Lakás eladó vagy kiadó. 06 (20) 414 4860. (114895)
Sárbogárdon hosszú távra szántóföldet bérelnék,
vagy vennék. 06 (30) 513 5180. (114882)
Kiságy, pelenkázó, babakocsi eladó. 06 (30) 9392
157.
1 db 180 kg-os hízó eladó Rétszilason. 06 (25)
460 418. (114927)
Sárbogárd központjában, a posta mögött 130
m2-es, irodának, mûhelynek, raktárnak egyaránt
használható, összkomfortos épület, 15 m2-es garázzsal, közel 1000 m2-es udvarral egyben vagy külön hosszú távra bérbeadó. Érdeklõdni: 06 (20) 209
5557 vagy Ko&Ra Kft. 2890 Tata, Bacsó Béla u. 14.
Kiskertekben szántást vállalok. 06 (20) 436 0171.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon:
06 (20) 333 6009.
Stihl 026 profikategóriás láncfûrész eladó. 06 (20)
5025 218. (114694)
Sárbogárdon, Szent István utcában összkomfortos parasztház eladó. 5.200.000 Ft. Telefon: 06
(30) 384 4540. (114693)
Bontott cserép eladó. 06 (20) 544 9382. (114691)
Használt 300 literes fagyasztóláda eladó. 06 (30)
242 8698. (114690)
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ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2008. november 22-én, szombaton.
M6-os autópályán Dunaújváros magasságában
OMV töltõállomás nõi munkatársat keres. Érdeklõdni: 10-17 óráig: 06 (30) 3850 414, 06 (30) 5056
561-es telefonon. (114929)
Alsószentivánon parasztház eladó. 06 (20) 588
9071. (114932)
Sárszentmiklós központjában, az alapi úton, háromszobás, összkomfortos parasztház (víz, gáz,
szennyvíz van) eladó. 06 (20) 571 9686.
ABC udvarban garázs eladó. 06 (30) 216 3754.
Profi Hitelvonal Zrt. 06 (20) 581 3652. (114975)
Digi TV javítását, szerelését, beállítását vállalom.
06 (20) 279 1081. (114944)
Családi ház Mátyás király utcában eladó. 06 (20)
379 0939. (114889)
Sárbogárd központjában garázs kiadó. 06 (25)
461 642 (18 óra után). (114939)
Az OTP Garancia Biztosító Zrt. novemberben meghosszabbított nyitva tartással, 8-18 óráig várja
ügyfeleit. Telefon: 06 (25) 461 872.(114986)
Családi ház kiadó akár két család részére is két különálló garázzsal. 06 (20) 455 7413. (114984)
Sárbogárdon az Árpád-lakótelepen, téglaépületben, földszintes, másfélszobás lakás, alacsony rezsivel sürgõsen eladó. Telefon: 06 (25) 476 091, 06
(22) 341 069, 06 (20) 802 8362. (114992)
Cecén közmûvesített telek eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 678 2181. (114997)
100 kéve nád, olcsón eladó. 06 (30) 483 0331.
Új M.R.006 típusú 50 cm3-es háromkerekû moped
eladó. Ár: 60.000 Ft. 06 (20) 970 8759. (114749)
Tollpaplankészítés: Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b., Pákolicz Árpádné. 06 (25) 476 051. (114748)
1 db anyadisznó, vágásra eladó, Köztársaság u. 91.
(114747)

Tartós mûszempilla felragasztása 3500 Ft. Tóth
Klára kozmetikus, Nívó 4 üzletház. 06 (30) 228
9068 (114746)
Háromfiókos, jó állapotú Zanussi fagyasztószekrény eladó. 06 (20) 232 3852. (114294)
Programozó technológus, középfokú végzettséggel, ECDL-vizsgával munkát keres! 06 (20) 340
5976. (114293)
Sárbogárd központjában Ady-lakótelepen egyedi
fûtésû, gázos lakás eladó. 06 (20) 523 1621, 06
(20) 465 0795. (114292)
Ház Sárszentmiklóson, sürgõsen eladó. 06 (30)
468 9977. (114291)
Digi TV beltérijét, paraboláját megvásárolnám,
ugyanitt 320 D, BMW 2004-es eladó. 06 (20) 279
1081. (114289)
Sárbogárd központjában két szoba, konyha, fürdõszobás családi ház eladó. 06 (30) 662 7756. (114311)
Hatszögletû üvegasztal, 6 párnás székkel eladó, ár
megegyezés szerint. 06 (30) 895 2914. (114310)
PB gázpalack eladó. Érdeklõdni: hétköznap 17-18
óráig. Telefon: 06 (25) 464 509. (114309)
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VÁLTSON NÁLUNK
FORINTHITELRE!
NÁLUNK ÁRFOLYAMKOCKÁZATTAL
NEM KELL SZÁMOLNIA!
(Most folyósítási jutalék és szerzõdéskötési díj nélkül!)
SZEMÉLYI HITELEK: szabad felhasználású THM: 16,34–20,67 %

LAKÁSCÉLÚ HITELEK: (felújítás, házvásárlás, házépítés).

Akár 20 évre! THM: 12,94–13,55 %

A fenti adatok tájékoztató jellegûek, a Takarékszövetkezet részérõl nem minõsülnek ajánlattételnek!

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi településeken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom,
Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza,
Sárszentmiklós.

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!

Ki mástól, mint Barabástól

MÛANYAG BEJÁRATI
AJTÓK, ABLAKOK!

6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!

Redõnyök, reluxák gyártása,
forgalmazása és beépítése,

K=0,8 W/m2K!!!
2008. november 1-jétõl december 31-éig!

KÖZEL 20 ÉVES

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

szakmai tapasztalattal.

BERECZK RÓBERT

Ajándék extrákkal,
kedvezménnyel!

HEVES THERM márkaképviselet
Sárbogárd, Ady E. út 168., 06 (30) 9377 545,
e-mail: bereczkr@invitel.hu
Válassza a minõséget!

06 (30) 290 8313
ÕSZI AKKUMULÁTORAKCIÓ!
Monbat akkumulátor árlista:
Suzuki keskeny 35 AH 10.730,45 AH 10.865,55 AH 12.755,75 AH 16.835,95 AH 21.450,155 AH 30.560,180 AH 39.060,Az árak az áfát tartalmazzák.

A Melódia zenekar zenei

FELLÉPÉSEKET VÁLLAL
az alábbi irányzatok szerint:
* bál, * bankett, * esküvõ,
lakodalom, * céges rendezvény,
* parti, * egyéb.
A zenekart élõben meg lehet tekinteni, érdeklõdni az alábbi telefonszámokon lehet:

Érd.: Sárbogárd, Petõfi u. 17.

06 30 247 6696, 06 20 330 8557,
06 20 947 4760

06 (20) 3426 091

2009-es évre elõfoglalás kedvezménnyel.

VITA-PIG Kft.
TÁPBOLT
Sárbogárd, Vasút u. 2.
DARAKEVERÉK

40 kg 2.200 Ft

EGYSÉGES KEDVENC
DERCÉS
40 kg 2.800 Ft

Bérdarálást-keverést vállalunk!
Érdeklõdni a fenti címen, illetve
telefonon lehet: 06 (20) 9332 825
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Nyílt tér
Ki a többség?
Még mindig nem tudják egyesek megemészteni a képviselõ-testületben, hogy nem mindig az õ akaratuk érvényesül a város életében. Ezért aztán kígyót-békát kiabálnak ránk, a város lakóinak
szerintük kis részére, amely megakadályozta egy „nagyszerû” elképzelés megvalósítását.
Az egyik képviselõ megállapította, hogy a közel 2000 aláírás még
nem jelenti a város lakosságának többségét, sugallva azt is, hogy
tulajdonképp egy kisebbségnek sikerült az akaratát keresztülvinnie a többség ellenében. Mintha a többség hallgatása beleegyezést, sõt, támogatást jelentene.
A matematikai számítást illetõen a képviselõnek igaza van. A
2000 valóban kevesebb, mint a város lakosságának fele, és még a
választásra jogosultak felénél is kevesebb valamivel. A 2000 viszont bizonyosan elsöprõ többsége volt azoknak, akiknek határozott véleményük volt a kérdésben, és ennek hangot is kívántak és
mertek adni. Akárhogy is szeretné azt a látszatot kelteni a képviselõk egy része, a hallgatás még nem beleegyezés, még kevésbé támogatás. Különösen egy olyan légkörben, ahol sokan úgy gondolják, hogy gyakran jobb hallgatni.
Egy másik képviselõ úgy véli, hogy ha Hargitai Lajost bevonták
volna a pályázatkészítés folyamatába, akkor ma nem lenne semmi
probléma. Megnyugtatok mindenkit, ez tévedés. Lett volna akkor
is. A pályázat kudarca ugyanis nem Hargitai Lajos volt kultúrház-igazgató, hanem azok mesterkedésének következménye,
akik a város lakóinak véleményét csak a választások idején tartják
fontosnak. Nagyon is igaza van viszont abban a fenti képviselõnek, hogy a „tízek” erkölcsileg lenullázódtak. Ezt azonban nem
reklámanyagok terjesztésével lehet megoldani, hanem azzal,
hogy a testület most a város lakosságának bevonásával egy olyan
pályázatot készíttet el és nyújt be, amelyet a város lakosságának
többsége ténylegesen támogat, nem pedig hallgat róla. Úgy tûnik,
hogy ebben viszont nem érdekeltek a város vezetõi valami miatt,
mert mint megtudhattuk, a jövõ évi költségvetésnél nem is akarnak már pályázni.
Ami pedig az újabb pályázat készítését illeti, a polgármester részérõl súlyos tévedés van a munkamegosztást illetõen. Arról
ugyanis, hogy a város részt vesz-e egy pályázaton, nem a polgármesternek, hanem a képviselõ-testületnek kell döntenie. A pályázat elkészíttetése pedig nem a lakosság dolga, hanem a polgármesteri hivatalé. Ezt a hivatalt, élén a polgármesterrel, többek
között ezért fizetjük. Ha tehát a lakosság készíti el a pályázatot,
amit aztán majd a testület kegyeskedik elfogadni, akkor talán a hivatal és a polgármester javadalmazását is arányosan illene
leosztani a szabadidejükben pályázatot készítõ civileknek. Nem
ártana ezeket is megfontolni.
Lendvai Gábor

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szeretették

BERECZK LAJOS
kõmûvest,
hogy életének 91. évében nyugalomban itt hagyott bennünket.

Ünnepeltek a cecei
nyugdíjasok
A cecei nyugdíjasklub múlt hétvégén ünnepelte megalakulásának
25. éves évfordulóját. A negyed század egy klub életében nagy idõ.
Az évfordulón megemlékeztek volt klubvezetõjükrõl, Ici nénirõl
is, aki haláláig sokat tett a színvonalas klubéletért.
/H/

Gondolkodjunk!
Egészen más témáról akartam írni, de már megint a testületi ülés
verte ki a biztosítékot. Nagy embernek érzem magam, mert a
keddre áthelyezett testületi ülés idõpontja még nekem sem jó.
Késõ este érek haza, nincs idõm hosszasan elemezni a tízek bohóckodását, így leírom elsõ reakciómat.
Apukám szokta mondani: „Becsületesen élni nehéz, de kényelmes!” Talált, süllyedt! Elnéztem a város vezetõit, akikre, ugye, fel
kellene néznünk nekünk, pórnép embereknek. Magasságom, illetve alacsonyságom miatt ez talán egyedül nekem sikerülne, ha
megérdemelnék. De nem! Volt tegnap minden!
Polgármesterünk kedvenc lovagja rögtön az ülés elején sûrû
nyelvcsapásokkal biztosította a város elsõ emberét: áldjuk a nevét
is, mert kinek az érdeme, hogy itt tartunk? Hát az övé. Talán a
Hõsök terén, görögtûznél, nyilvánosan is megtehetné legközelebb a nemesebb részének nyelve általi érintését.
Aztán volt a civilek pocskondiázása. Õ, a nagy ember úgy képzeli,
hogy a civilek végezzék el a képviselõ-testület dolgát, állítsanak
össze egy komplett pályázatot, dobják össze az önrészt, ha minden összejön, lobbizzanak a kedvezõ elbírálásért, aztán majd õ a
választási kampányában learatja a babérokat.
Apropó, választási kampány! A költségvetési koncepcióban most
még szereplõ 6.000 Ft-os étkezési hozzájárulás is ennek a részét
képezi. Meg akarják venni a helyi közalkalmazottakat; ne legyenek kétségeink, lesznek olyanok, akiket már ezzel is befolyásolhatnak.
A tegnapi ülésen is szóba került az összeférhetetlenség, meg az is,
hogy az egyik képviselõ szerint „erkölcsileg le vagyunk nullázva a
városban”. Hát igen! Ennek nem tudok ellentmondani, de senki
ne csodálkozzon, ha jön-megy a különbözõ pártok között, amint
pillanatnyi érdeke, zsebe, beosztása kívánja.
A képviselõ-testület egyetlen nõi tagja kiakadt, mint az a bizonyos
ágyrugó: „Nagyon nem szeretnek bennünket azok, akiket elbocsátottunk!” Pontosítanék: én azt szoktam mondani, hogy ezek
ahhoz is hülyék, hogy valakivel kitoljanak. Minden volt kollégám
sokkal jobb helyzetbe került, mint amiben köztisztviselõként
szenvedett. Ilyen az élet…
Végezetül remélem, lesz egy tökös egyén azok között, akiket a
nyilvános ülésen a polgármester név szerint megemlített, és bepereli akármiért, hitelrontás, vagy más ürügyén, mert
egyszer kell csak kinyitni azt a bizonyos szekrényajtót,
hogy kiessenek a csontvázak!

Felesége, gyerekei, unokái, dédunokái
Csibegép (alias Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

