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NAPLÓ
— A SÁRBOGÁRDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET
NOVEMBER 11-EI NYÍLT ÜLÉSÉRÕL —

2. rész
Az ülés további részében lezajlott civakodások inkább egy óvodás
csoport, mintsem egy komoly döntéshozó testület benyomását
keltették. „Városatyáink” áthelyezhetnék üléseik helyszínét a
bezárt Hõsök terei óvodába — ott igazán stílusos lenne a viselkedésük.

Felavatták az
ásványvíz-palackozót
Kedden délelõtt avatták fel a volt szovjet laktanya területén megépült ásványvíz-palackozó üzemet. Erre jeles vendégek is érkeztek. A mûködés közben végigjárt üzem megtekintése után dr. Heil
Péter, a gazdasági minisztérium közigazgatási államtitkára
mondott avató beszédet. Dicsérte Bereczk Imre kreativitását,
amivel elérte, hogy a nehéz körülmények között is sikeresen megvalósulhatott ez a nagy beruházás. A megnyitóban méltatta az
üzem létesítését Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ és Lévai
Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója is.

„De hülyék ezek az emberek”
A civil koncepció felülvizsgálatának témaköréhez érve Schmidt
Lóránd megjegyezte: Több civil szervezet jelezte, hogy aránytalannak tartják a civil bizottság által elosztott pénzeket. Kerüljön
bele a civil koncepcióba egyértelmûen, hogy politikai szervezeteket nem támogathat az önkormányzat semmilyen módon.
Juhász János: Nem is szokott.
Schmidt: A FÜBE nem politikai szervezet?
Juhász: Azért, mert egy „baloldali” szó szerepel benne? Nem.
Dr. Krupa Rozália: A politikai célból létrejött szervezetet pártnak hívják, amit az erre vonatkozó törvény szerint kell bejegyezni.
Az összes civil szervezetnek lehetõsége van arra, hogy önkormányzati választáson jelöltet állítson. Akik jelöltet állítottak a
múltban, azokat nem támogatja az önkormányzat. Hogy a jövõben ki akar jelöltet állítani, azt nem tudjuk, mert nem tartalmazza
az egyesület cégbírósághoz benyújtott alapító okirata.
Juhász: Kár volt szakszerû választ adni, mert úgysem hatott rájuk.
Etelvári Zoltán: Ugye, de hülyék ezek az emberek? De azért megpróbálok gondolkodni. Javaslom beépíteni a koncepcióba, hogy
ha egy civil szervezet indul a választásokon, akkor a támogatást
kamatosan fizesse vissza.
Juhász: Az ilyet az alkotmánybíróságon elbuknád.
Etelvári: Nem biztos.
Juhász: A törvényekre nem te fogsz ügyelni Sárbogárdon.
Etelvári: De azért egy-két törvényt megfúrtam, még ha hülyének
nézel, akkor is, ha sofõr vagyok, akkor is.
Juhász: Mondtam én neked nyilvánosan ilyet?
Etelvári: Nem, de gondolhatsz nyilvánosan is ilyet.
Juhász: Azt gondolok, amit akarok; te is azt teszed, csak te még
nyilvánosan pocskondiázni is szoktál.

Bereczk Imola, akinek a nevét viseli a Sárbogárdon kitermelt, kitûnõ minõségû ásványvíz, a család nevében szólt a beruházásról.
Elmondta, hogy sokáig a család se igazán merte elhinni, hogy
megvalósítható édesapjuk álma. A lehetetlennek tûnõ vállalkozást mégis siker koronázta, mûködik az üzem, s termelnek a gyártósorok. Ott áll eladásra várva több száz raklapon a palackozott
víz. Most a következõ nagy feladat az lesz, hogy ennek a víznek
biztos piacot találjanak, ami a téli idõszakban nem könnyû. Abban biztosak a tulajdonosok, hogy a jó minõségû, palackozott ásványvízre elõbb-utóbb lesz vevõ a piacon. A víz Magyarország
aranya, amely korlátlan mennyiségben és kiváló minõségben
rendelkezésre áll itt, Sárbogárdon is.

Folytatás a 2-4. oldalon.

Folytatás a 7. oldalon.

Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ, dr. Heil Péter,
a közigazgatási minisztérium államtitkára, Bereczk Imre vállalkozó
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Dr. Krupa: A következõ pályázati kiírásban kell meghatározni,
hogy aki a támogatásból részesül 2009-ben, és a késõbbiekben indulni akar, annak majd vissza kell fizetnie a pénzt.
Juhász: Etelvári úr most jókat mosolyog, hogy sikerült zavart teremteni.
Nedoba Károly: Én azt szeretném kérni az MSZP képviselõitõl,
hogy próbáljatok kikerülni a FÜBE bûvkörébõl, ne mindig vele
foglalkozzatok.
Az elõterjesztésben foglaltakat fogadta el a többség.

Sanax kötelezõ
A 2007—2010-ig szóló gazdasági program kapcsán ismét vita
bontakozott ki a testületben.
Etelvári: Szeretném, ha a polgármester úr olyan vehemenciával
állna ki a munkahelyteremtés mellett, mint amilyen meggyõzõdéssel erõltette például a kultúrház lebontását.
Szakács Benõné: Ne degradáljuk le az elõttünk levõket, mert itt
az elmúlt több mint tíz év alatt nagyon sok változáson ment keresztül a város, amiért mindenkinek elismerésem. Ne azon lovagoljunk, hogy milyen szavak voltak a régmúltban, hanem próbáljunk meg elõre nézni. Kezd visszataszítóvá válni a szavak ide-oda
dobálása. A kicsi dolgokat is értékelni kellene. Lassan már nyugtatóval jövök be, mert nem tudom elviselni, hogy nem tiszteljük
egymást annyira, hogy normális hangnemben tudjunk beszélni.

Mindenki megkapja a magáét
Juhász: Ha Bereczk úr beindul, akkor lehet, hogy lesz valami. Az
önkormányzat csak közvetett módon tudja a foglalkoztatást elõsegíteni. Direkt módon a közhasznú és közcélú foglalkoztatással
tudunk segíteni, elsõsorban a tartósan munkanélküli, alacsony
képzettségû, halmozottan hátrányos helyzetû embereken.
Sinka Attila: Érdekes módon a környezõ települések szocialista
vezetésû önkormányzatai tudnak fejlõdni, pályázni, nyerni. Sárbogárd nem. A polgármester tehet róla, hogy a fejlesztési tanácsokban nem döntenek pozitívan Sárbogárd érdekében? Szabados Tamás úgy nyilatkozott, hogy Sárbogárd szekerét fogja tolni.
A tavalyi pályázatoknál senki nem segített.
Etelvári: Azért nem nyerünk, mert a polgármester összeférhetetlen mindenkivel. A Sárbogárdi Kistérségi Tanácsnak miért nem
Juhász János az elnöke? Mert beszólt mindenkinek. Azért van itt
a város, mert marakodunk egymással.
Juhász: Nem szóltam be senkinek. Tóth Ervin verte a tamtamot,
õ kérte az újakat, a szocikat. Tessék megnézni, hány pályázatot
nyújtott be a kistérség — zérót, pedig a sokat emlegetett pályázati
guru, Magyar József az elnök.
Dr. Krupa: Nem kapjuk a normatív támogatást, amit Sárbogárdra
igényelt meg a kistérség, és ha ezt a polgármester szóvá teszi, az
probléma. Ha veszekedés van, az Sárbogárd érdekében van.
Dr. Szabadkai Tamás: Támadták Szabados Tamást, hogy a sárbogárdi tornacsarnok bõvítését nem támogatta. Holott az építési
engedély hiányzott a pályázatból. Ez vajon kinek róható fel? A
gazdasági program mottója az lehetne: majd csak lesz valami, addig is takarékoskodjunk, azaz nincsenek elképzelések. Az elmúlt
két évben a város eladta az értékesíthetõ ingatlanait, több esetben
az értékbecslés alatti áron. Vannak városok, ahol a polgármesterek leülnek a helyi vállalkozásokkal a gazdasági, pénzügyi válság
tapasztalatairól, a szükséges intézkedésekrõl beszélgetni. Sárbogárdon is meg kellene ezt valósítani. A pályázatoknál megnézhetnénk, mik az elutasítások okai. Mindenképpen kellene a HEMO
épületével foglalkozni. Ha a rendõrség lát benne fantáziát, akkor
ebbe az irányba fel kellene gyorsítani a folyamatokat. Végül az
összegzéshez szeretnék gratulálni, amit a polgármester leírt az

Dr. Krupa Rozália jegyzõ és Juhász János polgármester

elõterjesztésben — mindenféle szerénységet félretéve veregette
meg a saját és a tízes koalíció vállát. Ennek a programnak a végrehajtási üteme hogyan lehetne megfelelõ, ha a fejlesztések az idén
29 %-osak, és a pályázati forrásokat a város nem éri el? A határozati javaslatot azzal kellene kiegészíteni, hogy a pályázati források
elérése érdekében intézkedések megtételére van szükség.
Juhász: Például utcai tüntetések és kormányváltás kierõszakolása… Jogerõs építési engedélyünk nem volt a tornacsarnok esetében, de most már van. A pályázatokkal kapcsolatban majd minden kiderül utólag. Nehogy azt higgye bárki, hogy minden feledésbe fog merülni. Kétlem, hogy ne lennének elképzelések. A
rendõrség részérõl az illetékesek lefényképezték az épületet. Azóta megkeresést nem kaptunk. Nem vállveregetésnek szántuk,
amit te annak vélsz, de kijelentem: tettünk azért, hogy a város
normális módon mûködjön és a feladatait el tudja látni minden
nehézség ellenére.

Történelmi pillanatok
Nedoba: A belterületi utak fejlesztésére, a pusztaegresi sátorozóhely kialakítására, a hantosi út felújítására beadott pályázatok
miért nem nyertek? Olyan történelmi pillanatban vagyunk, hogy
két képviselõnk van a parlamentben. Én azt szeretném kérni tõlük, hogy a 6. számú választókörzetért és Sárbogárdért tegyenek
meg mindent.
Juhász: A kamera mindig mást mutat, nem azt, aki beszél, nehogy
meglássák, hogy a szocialista képviselõk éppen nevetgélnek, amikor más mesél. Nagyon méltányos velük a kamera, nem úgy, mint
velem.
Bártfai: Polgármester úr, Ön a kistérség elnökének a munkaszervezet egyik tagján keresztül üzent. Talán nincs beszélõ viszonyban
az elnökkel? Enyingen már két éve mûködik egy kistérségi munkáltatói klub, amit az önkormányzatok, vállalatok, vállalkozók és
civil szervezetek részvételével hoztak létre. Talán érdemes lenne
megnézni, náluk ez hogyan mûködik, milyen eredményességgel
tudják felvenni a harcot a munkanélküliség ellen.
Juhász: Beszélõ viszonyban vagyok a kistérség elnökével. Kíméltem õt, hogy egy munkatársától finoman megkérdeztem: lesz-e
közmunkaprogram. A fõ elképzelései közül kettõt kiemelek: a
jegyzõt küldjük el a bánatba fegyelmivel, és fizessünk neki végkielégítést, a legjobb befektetés pedig az lesz, hogy a polgármester
megbukik, és akkor minimum 3 havi végkielégítés jár neki. Ringbe szállt, a jobboldalról elszedte a szavazatokat, a baloldalhoz
odament, el is jöttek Ön miatt ketten egybõl, így helyre is állt a
városi rend.
Az elõterjesztést a tízfõs többség változtatások nélkül szavazta
meg.

Lovagi kérdések
Visszavonta 2008. március 14-ei határozatát a testület a Szent
Ouen és Csillag Lovagrenddel kötött megállapodás kapcsán.
Juhász: Augusztus, szeptember körül lett volna a márciusi határozat aláírása. Dr. Bruno Hamard úgy nyilatkozott, hogy az ügy
lezárásáig nem kívánják tevékenységüket folytatni, mindkét fél
Folytatás a következõ oldalon.
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érdeke a megállapodás mellõzése. Javaslom, hogy a hozott határozatunkat vonjuk vissza, és értesítsük róla a lovagrend vezetõjét,
ha még megvan.
Dr. Berzeviczy Gábor: Ez a történet megtépázta a város tekintélyét.
Bártfai Antal lejátszott egy részletet a TV2 szeptember 3-ai Tények címû mûsorából, melyben dr. Bruno Hamard azt mondta:
„Én nem ismerem a magyar törvényeket. Mi ugyanazt a szerzõdést használjuk minden partnerünknél. Egy ilyen szerzõdéskötés
3-4 hónapig tart. Ezalatt többször találkoztunk Sárbogárd képviselõivel, akik folyamatosan ellenõriztették a jogászaikkal, és azt
mondták, hogy rendben van.”

Pénz, paripa, fegyver
Dr. Berzeviczy: Kik voltak azok a jogászok, akik ezt jóváhagyták?
Ha ez nem igaz, polgármester úr, kérlek, védd meg a települést!
Miért nem sikerült az üggyel kapcsolatban egy hivatalos kommünikét kiadni, hogy ez az önkormányzat azért nem olyan buta? A
múltkor megjelent a sajtóban, hogy a közigazgatási hivatal törvényességi eljárás keretében pert nyert az önkormányzattal szemben. Errõl felvilágosítást nem kaptunk. Mi volt annak a pernek a
tárgya? Miért indult? Ki indította? Hogyan zajlott le?
Juhász: Egyértelmû volt a szándékotok: kikészíteni a volt társatokat, MSZP-s partnereteket, aki oly sok pénzt, paripát, fegyvert áldozott nektek, hogy ti akár csak listán is bejuthassatok ide.
Majd a polgármester a kapcsolat létrejöttének elõzményeit idézte
föl: 2007. augusztus 9-én aláírtunk a lovagrenddel egy megállapodást. A közigazgatási hivatal kifogásolta, és kérte, hogy a megyei
közgyûlés és a sárbogárdi testület erõsítse meg ezt. A decemberi
megyei ülésen szétszavazás történt, mi elfogadtuk a megállapodást. Olyan szövegek is voltak az egyezségben, ami Brunoék szerint az õ kapcsolatrendszerükben általánosnak mondható.
Mondtuk, hogy ilyeneket hiába teszünk bele, nem tudjuk garantálni a számukra, õ azonban kérte, hogy legyen benne, így hát benne hagytuk. Márciusban egy hárommondatos határozatot hoztunk. A közigazgatási hivatal azt kifogásolta, hogy nem szabályszerûen vonta vissza a képviselõ-testület a decemberi döntését.
Ebben volt egy vita a közigazgatási hivatal és az önkormányzat
között, amit az önkormányzat elvesztett.
Dr. Krupa: A decemberi képviselõ-testületi határozatot nem helyezte hatályon kívüli a testület, és azt mondta ki a bíróság, hogy a
decemberi határozat semmis.
Dr. Berzeviczy: Az eredetileg aláírt megállapodás készen érkezett, vagy valaki megfogalmazta?
Juhász: Finomítások voltak csak néhány apróságban. De akkora
feneket kerítesz ennek, szándékosan! A városnak anyagi elõnye
és hátránya nem származott a megállapodásból, erkölcsi hátránya
nyilván igen. Annyi elõnyünk lett, hogy azt a területet, amit õk
akartak megvenni, el tudtuk adni másnak.
Etelvári: A Kornélt becsapták.
Horváth Tibor: Én idõben figyelmeztettem a Kornélt, hogy ne tegye fel a rendszámot, mert kellemetlensége lesz belõle.
Juhász: Biztos vagyok benne, hogy ez nem olyan horderejû dolog,
mint az öszödi beszéd. Úgy állítod be, mintha Sárbogárd tehetne
az ország bajairól.

A vasút összeköt
Juhász: Schmidt Lóránd hozta be az önkormányzathoz azokat az
— 1044 aláírást tartalmazó — íveket, melyeken a város lakói tiltakoznak azon változtatások ellen, melyek a Budapest—Pécs közti
vasúti szakaszon Sárbogárdot a járatok tekintetében hátrányosan
érintenék.
Dr. Szabadkai: Kérdéssel fordultam az illetékes miniszterhez az
ügyben. Amennyiben választ kapok, tájékoztatni fogom az önkormányzatot.
A testület egységesen döntött arról, hogy a lakókhoz csatlakozva
tiltakoznak a Sárbogárdot hátrányosan érintõ menetrendi változások ellen.
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Bejelentések
Ügyvédek a porondon
Juhász: A helyi lapban nemzethalál-, vagy városhalál-vizionálás
volt, hogy 13.000-re csökkent a lakosságszám. Hát, aki nem olvassa végig mindegyik rovatot, az nem tudja meg soha, hogy 13.314 a
lakosságszám. Azt hiszem, hogy a külterületeken élõket nem vette figyelembe. Biztos rám célzott, mert Május 1 major is külterület. A FÜBE (melynek elnöke Nedoba Károly) alapszabálya 2007.
június 9-én kelt. Az õ céljuk Sárbogárd közösségi életének fejlesztése, a városért tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttmûködésének támogatása, szervezése stb. Dr. Hortyi Sándor
ügyvédet kérték föl az alapszabály elkészítésére, 45.000 Ft-ot fizettek érte. Van egy Hortyi—Venicz ügyvédi iroda. Hogy ki hagyta elöl a papírt, ki nem, ki lesett, ki nem, azt nem tudom. Mindenesetre a Civilek Összefogása Sárbogárdért Egyesület (melynek
képviselõje Demeterné dr. Venicz Anita elnök) alapszabályának
kelte 2007. október 18., és a céljaik ugyanazok. A FÜBE olyannyira elöl jár, hogy õket már másolják. A FÜBE november 7-én 90 fát
ültetett el a Szent István úton, ebbõl 60-at kaptak, 30-at 75.000
Ft-ért vettek, amirõl számlájuk van. A töbörzsökiek nevében köszönöm ezt a tevékenységüket.
A polgármester felszólalásában egy számvevõi jelentést is idézett.
Ennek az volt a lényege, hogy az Állami Számvevõszék vizsgálatot
tartott Alap önkormányzatánál pályázati pénzekkel kapcsolatban, és több szabálytalanságot is feltártak. Két beszerzés esetében
megállapított jogsértés miatt 400.000 Ft pénzbírság megfizetésére kötelezték Alapot. Ezen kívül vissza kell fizetnie az önkormányzatnak a központi költségvetésbe 24.788.000 Ft címzett támogatást és 3.086.000 Ft TEKI-támogatást. Most ezen összeg eltörlését kezdeményezi az országgyûlésben a Dr. Szabadkai
Ügyvédi Iroda egyik tulajdonosa (aki idõközben parlamenti képviselõ lett, igaz, hogy csak MSZP-listán — jegyezte meg a polgármester), melyet egy közbeszerzési eljárás lefolytatásával bízott
meg Alap nettó 2.320.000 Ft+áfa ellenében, mely túlmutat a közbeszerzési értékhatáron. Közbeszerzésben jártas szakemberek
azt mondják — tette hozzá Juhász —, hogy a közbeszerzési tanácsadó anyagi felelõssége egyértelmûen megállapítható lenne,
amennyiben az önkormányzat bírósághoz fordulna. Ha sikerül
dr. Szabadkai Tamás terve, akkor a hátrányból erényt kovácsol.
Persze, közben sajnos közpénzt veszít a magyar állam, de hát ez
napjaink Magyarországa.
Dr. Szabadkai: Azt gondolom, hogy ez nem testületi ügy. Más
esetekben figyelmeztetni szokott minket a jegyzõ asszony, most a
polgármester úrral karöltve a személyem elleni éles támadásban
vesz részt. Az ügy érdemérõl keveset nyilatkozhatok, hiszen engem is az ügyvédi titoktartás köt. Nem én és az ügyvédi irodánk
határozta meg, hogy ez az eljárás hogyan zajlódjon le. Az ÁSZ
megállapításai nem a mi irodánkra vonatkoztak, hanem az önkormányzatra, amelyik a beruházást végezte. Nincsen lehetõsége jelenleg az önkormányzatnak jogi eljárás keretében vitatni az ÁSZ
eljárásait. Ez nem feltétlenül lesz így a jövõben, mert most van a
parlament elõtt egy olyan javaslat, amelyik ezt a jogorvoslati lehetõséget meg fogja teremteni. A polgármester asszony levélben
kérte a segítségemet képviselõként, én ennek a kérésnek tettem
eleget, a legtisztább lelkiismerettel. Már más önkormányzatok is
részesültek hasonló eljárásban. Ebben az ügyben a mi irodánk a
kivitelezõ kiválasztását végezte kizárólag. Azt az eljárást megfelelõ módon végeztük el. A parlamentben a javaslatomat több mint
340 szavazattal fogadták el, amibõl azt kell feltételeznem, hogy a
baloldali képviselõkön kívül a Fidesz képviselõi is igennel szavaztak. Ha jól emlékszem, Sárbogárd önkormányzata hasonlóképpen járt el a szennyvízberuházás 3. ütemének beruházásánál. Az
alapi ügyet nem lejárató szándékkal kellett volna idehoznod, hanem olyan ügyként, ami más önkormányzatoknak is reményt
adhat arra, hogy az önkormányzatok apró-cseprõ hibáit néha van
lehetõség orvosolni. Itt hibát a mi irodánk nem követett el. Viszont azt vállalom, hogy az önkormányzat által elkövetett hiba
orvoslásában én magam is szerepet vállaltam, erre büszke vagyok.
Folytatás a következõ oldalon.
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Juhász: Örülök, hogy úgy érzed, nem követtél el hibát. Nagyon
frappáns beszédet hallottam, de engem abszolút nem gyõztél
meg. Erénnyé formálod a hátrányt — nagyon jól teszed. Nemcsak
képviselõ vagy, hanem profi ügyvéd is.
Gábris István: Az alapi út mellett van egy szeméthegy, meg kellene fékezni, hogy még nagyobb legyen. A miklósi temetõnél a közkút még mindig folyik. A temetõ kerítése és a padka között van
egy 2-2,5 m-es rész, ami 15 cm-rel megsüllyedt, kõzúzalékkal fel
kellene tölteni. Többen kérték, hogy a miklósi klub a késõ délutáni, vagy esti órákban tartson nyitva. Erre valami közmunkás nem
lenne? A Homoksoron van egy árok meg két fa, amik most már
nagyon megnõttek. Valami rászorulónak oda lehetne adni
tûzifának.
Szakácsné: A fogyatékkal élõk világnapjának megünnepléséhez a
legcsekélyebb felajánlást is nagy szeretettel fogadjuk, akár pénzadomány, tombolatárgy, vagy sütemény.
Bártfai: Örömmel tapasztalom, hogy Sárbogárd honlapján jelentõs fejlõdések vannak. Kérem, hogy a rendeletek számmal, dátummal és névvel szerepeljenek, és a helyi építési szabályzat egésze kerüljön fel a honlapra. A Pofosz 56-os emlékmûvét rendesen
meg kellene világítani.

Fóbiák
Etelvári nemtetszését fejezte ki, hogy a polgármester állandóan
piszkálja dr. Szabadkai Tamást. Majd felhívta a figyelmet: Továbbra sem lehet közlekedni az utakon, mert hatalmas kátyúk
vannak. Köszönet az Ifjúsági parkban végzett munkáért, és a polgárõrségnek a halottak napján nyújtott segítségért. Mikor lesznek
kitéve azok a táblák, amikrõl már két hónappal ezelõtt döntött a
testület? A múltkori ülésen Nedoba Karcsi azt mondta, hogy dehonesztáló az ott lakóknak a tiszti lakótelep megnevezés. Bementem a Földhivatalba, ott csak helyrajzi szám van, olyan nincs, hogy
József Attila-lakótelep. Úgyhogy, Karcsika, kövessél meg.
Nedoba: Igazad van, nincs József Attila és tiszti sem.
Schmidt: Nagyon örültem Pajor László kitüntetésének, ugyanakkor eszembe jutott, amikor nagy lendülettel leszavaztátok, hogy a
sárbogárdi futballista gyerekek ugyanazt a támogatást megkapják, mint a miklósiak. Szeretném, ha a költségvetésbe bekerülne a
bogárdi csapat részére az a 240.000 Ft, amit a miklósi fiatalok is
megkaptak utazásra, egyebekre. (Juhásznak:) A váltás ott kezdõdött, hogy bizonyos MSZP-frakcióbeli emberek kijelentették:
ameddig õk a frakcióban vannak, addig te nem leszel ott polgármesterjelölt. Szerintem neked Szabadkai-fóbiád van. Hol a vágott szemére utaltál, amikor Japánban volt, hol a mostani ügyeire.
Hagyjuk már békén egymást! Aki nem veszi figyelembe a saját választópolgárainak a véleményét, az gondolkozzon el. Döntsük
már el, hogy mi vagyunk a bogárdiakért, vagy magasról letojjuk
azt, hogy õk mit akarnak. Most ez visszaütközött, Karcsi, a lakó—
pihenõ övezetnél. Annak idején azért lett megtiltva, mert bizonyos emberek nem értettek egyet két utcával odébb, és aláírást
gyûjtöttek. Most pedig beterjeszted, mindenki megszavazza,
miközben meg sem lett senki kérdezve ugyanott.

Itt a kopasz, hol a kopasz
Nedoba: Mirõl beszélsz te?
Schmidt: Én csak elmondom a véleményemet. … Nem értettem,
Karcsi.
Valaki: Nem a Karcsi szólt.
Schmidt: A polgármester? Nekem is kopasz barom fóbiám van,
de hát mindegy.
Juhász: Milyen fóbiád van?
Schmidt: Kopasz.
Juhász: És utána még mit mondtál?
Schmidt: Nem emlékszem rá.
Juhász: Nem egy barom szót mondtál?
Schmidt: Á, messze nem.
Juhász: Kopasz barom fóbiát mondtál.
Nedoba: Ahonnét jött, ott ez a kultúra.
Juhász: Most a frakcióvezetõ javaslatára nem adok viszontválaszt.
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Schmidt: Szóval próbáljuk figyelembe venni mások véleményét,
fõleg, ha azok a mi választóink.
Juhász: Nálam van a szó, személyesen érintett lettem, mint kopasz barom.
Horváth: Öcsém, nekem mit mondanál?
Schmidt: Nem neked szólt, megint csak te nem vetted a lapot.
Juhász: Ha nem nekem szólt, akkor helyénvaló ilyet mondani?
Schmidt: Nem.

„Hiába biciklizel”
Juhász: Hogy miért volt a szakítás? Talán Nedoba Károly,
Berzeviczy Gábor, vagy Ferencz Kornél mondta nekem, hogy én
nem leszek, amíg õk. Dr. Szabadkai József mindig nyugtatott. Én
meg úgy gondoltam, hogy lépnem kell. Függetlenként indultam
el, de a hathatós Fidesz-támogatásnak köszönhettem azt, hogy
nyertem. Nincs Szabadkai-fóbiám. 27 millió Ft hiányozni fog az
állami költségvetésbõl. Vajon hányan tudták azt az errõl történõ
szavazásnál, hogy a dr. Szabadkai Tamás és Ecsõdi László által
beterjesztett javaslat egyik szereplõje dr. Szabadkai Tamás? Vajon akkor több mint 340-en nyomtak volna „igen” gombot? Nem
hiszem.
Dr. Berzeviczy Gábor: János, megint megleptél. Micsoda energiát
vesz el az életedbõl, hogy Szabadkai Tamás meg a Szabadkai
Ügyvédi Iroda életébõl naprakész legyél! Csak nem országgyûlési
képviselõ akarsz lenni 2010-ben? Az az energia, amit ebbe belefektetsz, más területen talán hasznosabb lenne.
Juhász: A Playboyban való megjelenés…
Dr. Berzeviczy: Figyelj, nem fogsz ott jól mutatni.
Juhász: Bejelentést, légy szíves, mert az idõ sürget.
Dr. Berzeviczy: Nekem azt mondod, hogy tegyek bejelentést. Te
mivel kezdted? A bejelentésednek semmi köze nem volt Sárbogárd közéletéhez. Egyszerûen arról van szó, hogy irigy vagy. Egy
nálad fiatalabb ember elérte azt, amit te soha a büdös életben
nem fogsz elérni. Nem fogsz bekerülni a nagy házba, hiába biciklizel.
Juhász: Voltam valaha jelölt?
Dr. Berzeviczy: Nem is leszel.
Juhász: Hallottad bárhol, hogy valaha ilyen ambícióval rendelkeztem?
Dr. Berzeviczy: Hallottam.
Juhász: Tõlem ilyet nem hallottál. Nem kívánok országgyûlési
képviselõ lenni se most, se máskor.

Vissza a kerékvágásba
Nedoba: A hivatal mögötti úton van egy megsüllyedt, ami balesetveszélyes. A térkövezés gazosodik, le kellene vegyszerezni, vagy
kigyomlálni. A Tompa és a Kossuth utcán a kátyúkat meg kellene
csinálni. A buszvárók üvegei tele vannak plakátokkal. Próbáljunk
meg egy testületi ülést úgy végigülni, hogy nincs politikai megnyilatkozás. Mindegyik oldalon magukba kellene szállniuk az embereknek. Az együttmûködésért tenni is kéne.
Rigó László megköszönte a Rétszilasnak megszavazott támogatást.
Vége
Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

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
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Pár lépéssel közelebb
Jelentõs eseményre került sor szombaton
este a sárbogárdi mûvelõdési házban. A
városközpont-rehabilitáció kapcsán a sárbogárdi polgárokból alakult civil mûhely
közös beszélgetésre hívta a polgármestert,
a képviselõ-testület bizottságainak elnökeit, valamint az egyházak és nagyobb civil
szervezeteket képviselõit.

Szabó Csaba mint moderátor köszöntötte
az egybegyûlteket, majd Bártfai Antal
szedte csokorba, mi történt a téma kapcsán az elmúlt évben, illetve mik lehetnének a következõ lépések. Mint kifejtette:
az elsõdleges feladat a városban élõk igényeinek alapos felmérése lenne, majd a

A találkozó A nagy városalakítás címet
kapta, hiszen azt tûzte ki célul, hogy a nemrég elutasított városközpont-rehabilitációs pályázatot a város lakói és vezetése
közösen újraformálják, hogy egy követezõ
pályázaton nyertes lehessen.
Habár nem mindenki jött el a meghívottak
közül, mégis gyümölcsözõnek mondható a
közel háromórás találkozó. Különösen az
töltötte el örömmel a szervezõket, hogy a
testületbõl jelen volt Sinka Attila, Gábris
István, dr. Szabadkai Tamás és dr. Berzeviczy Gábor.

közös munka, a társadalmi egyeztetés, a
közös célok megfogalmazása és az akcióterület kijelölése. Röviden ismertette a civil
mûhely által végzett felmérés eredményeit, melyek a következõ pályázathoz segítségként szolgálhatnak.
Tóth Zoltán építész városrendezési és építészeti kérdéseket, megfontolási szempontokat vetett föl gondolatébresztõként, képekkel illusztrált elõadásában. Hangsúlyozta: a városfejlesztésben a gazdasági
megfontolások mellett az építészetnek is
ugyanakkora szerepet kell játszania.

Habár a város vezetése és a civil mûhely
közötti egyet nem értés is szóba illetve felszínre került a beszélgetés során, a jelenlévõk egyöntetûen osztották azon véleményt, hogy a sérelmeket, elõítéleteket
félre kell tenni, túl kell lépni azokon, és valóban meg kell kezdeni a közös munkát.
Abban is egyetértettek, hogy most van idõ,
nem szabad elkapkodni a városfejlesztést.
Az sem baj, ha nem kerül 2009-ben beadásra a pályázat, hanem csak késõbb. A
lényeg, hogy egy alapos, megfontolt, és minél szélesebb körû társadalmi támogatottságot élvezõ, hosszú távra szóló koncepció
készüljön el a városért tenni akaró lakók,
helyi közösségek és a városvezetés közös
összefogásával.
Ehhez, persze, mindkét oldalnak nyitnia
kell a másik felé. Éppen ezért volt nagy jelentõségû ez az esemény, mert például
Sinka Attila és Gábris István megtették ezt
a lépést azzal, hogy megtisztelték jelenlétükkel és véleményükkel a fórumot. Ezért
pedig minden elismerés az övék. Hiszen ha
csak egy-egy csepp vagyunk is a tengerben,
akkor is hullámot vetünk — egymás ellenében kioltjuk egymást, összefogva földrészeket, egy világot is meg tudunk mozgatni.
Hargitai Kiss Virág

Reneszánsz hét Cecén
A cecei általános iskolában reneszánsz hetet rendeztek. Ennek
keretében volt hagyományos harcászati bemutató, több környékbeli iskola részvételével sportvetélkedõk, majd pénteken Mátyás
királynak a Duna jegén történt megválasztását játszották el a gye-

rekek a tornateremben. Ezt követõen a Mátyás királyról mesékbõl mesemondóversenyt rendeztek. Az iskola egyik csoportja reneszánsz táncot adott elõ, és sor került a reneszánsz szakácsmûvészet bemutatására is. Felvonultatták a királyi udvar és a közönség
elõtt a sült kappantól a kásáig mindazt, ami jellemezte a középkori nemesi világ étkezési szokásait.
Hargitai Lajos
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Grófi világ Pálfán
1. rész
Pálfa a tolnai dombok közt bújik meg. A
Sió hídjáról bekanyarodva a faluba olyan
érzés fogja el az utazót, mintha gyermekkora világába lépett volna be. A kicsiny faluban békés nyugalom fogad. Errefelé
nincs dübörgõ kamionáradat, türelmetlenül tülekedõ autók. A kanyargós kis utcák,
a mosolygós, mindenkinek köszönõ helybéliek, a falu közepén álló három templom
tornya hazatérõ távoli rokonként öleli
keblére az ide érkezõt.
A falu határa a háború elõtt Apponyi-birtok volt. Az akkor még 4500 lelket számláló, ma csak 1700 fõs népességû faluban
szinte minden család élete a grófi birtokhoz kötõdött. Máig jó emlékeket õriznek a
grófékról a falubeliek, és azokra az idõkre,
mint a község aranykorára emlékeznek. S
ezt okkal teszik, hiszen akkor itt mindenkinek volt munkája, lehetõsége a boldogulásra. Ma pedig munkalehetõség híján lassan sorvad, öregszik a település. Örömmel
mesélnek az öregek a régi idõkrõl az unokáknak, s ilyenkor jó visszaálmodni magunkat a múltba. Nos, hát álmodjuk magunkat most vissza mi is ebbe a régi szép világba!
Régóta ösztökélnek a pálfai ismerõsök, írjak már a grófi világról, ami ott, Pálfán volt
a háború elõtt. Most, hogy az Apponyi grófok unokája, Béri Bálint itthon van, alkalmat teremtett erre. S nem volt nehéz dolgom, mert kézrõl kézre adtak a falusiak,
úgy jártam végig a grófi világ stációit, s tudtam beszélni mindazokkal, akik arról az
idõrõl emléket hordoznak magukban.
Bálint, a grófi unoka a falu központjában
bérel egy házat, abban lakik, amikor itthon
van. Ilyenkor a rendszerváltáskor részben
visszakapott földeken dolgozik. De vajon
csak a földek kötik õt ide?
Béri Bálint: — Idekötnek az õsök is, akik
itt nyugszanak. A nagyapám nem menekült el a háború után Magyarországról.
Nincstelenként, nélkülözések közt itt maradt, és itt halt meg 1958-ban. A nagymama egy született Windisgratz hercegnõ
volt — itt maradt végig, és amikor a nagyapám meghalt, akkor kiment Bécsbe. Õ ott
van eltemetve. A nagyapámat 1944 végétõl
a pálfai nép tartotta el, mert a komcsik rögtön kidobták a kastélyból, mindent elvettek tõle. Egyik házból a másikba vitték a falu emberei. Itt látható egy kép a falon.
Nem messze ide volt egy kis parasztház.
Már régen lebontották. Ott laktak nagyapámék, ott készült ez a kép. Mint gyerekek, gyakran jártunk náluk. Ott csak egy
szoba volt nekik.
— Hogyan kerültek az Apponyiak Pálfára?
— A XVIII. században volt egy Tolna megyei fõispán, aki Apponyi volt. Apponyi
Sándor híres kutató volt. Budapesten van a
várban az Apponyi Könyvtár. Õ odaadta a
könyvtárát a nemzet javára. A nagyapám

családja birtokolta a szép hõgyészi kastélyt.
— Az a nagyon szép barokk kastély máig is
megvan, szállót alakítottak ki benne.
— Szépen felújították, így legalább tovább
él.
— No, és itt voltak a pálfai Apponyiak.
— Nagyapám a 20-as években építette ezt
a kastélyt, ami máig is itt áll. Ebben mûködik most a Tolna megyei elmeszociális otthon.

A gróf titkárnõje, gróf Apponyi Károly,
Windisgratz hercegnõ

— Önnek is vannak gyermekkori emlékei
Pálfáról?
— Sokat voltunk itt. Az öcsém, aki egy évvel fiatalabb nálam, sokat járt még ide.
Mondhatom, hogy idevalósi vagyok úgy félig-meddig. Nem a kényszer hoz most se
haza. Amikor a rendszerváltozás volt, viszszaigényeltük a családi birtok egy részét.
Édesanyámmal itt árvereztünk, és azért
lettek ezek a földek.
— Édesanyjával voltak itt a földárverésen?
— Itt voltam vele, és amikor nyugdíjba
mentem Németországban, abbahagytam a
munkát (immár 8 éve), gondoltam, hazajövök és magam mûvelem meg a földjeinket.
— Mivel foglalkozott Németországban?
— Egész mással, nem mezõgazdasággal. A
Siemensnél dolgoztam tanácsadóként,
banki programokat csináltunk.
— Akkor közgazdász volt voltaképpen?
— Sok mindent tanultam, csak sohasem
végeztem el semmit sem rendesen.
— Olyan mindenhez értõ lett?
— Sajnos mindenhez túl keveset értõ. Így
vágtam bele, kevés hozzáértéssel, a mezõgazdaságba is. Az elsõ években mondtam:
hogyha két évig nem fizetek rá, akkor csinálom tovább. Sajnos nem fizettem rá.
Utána jöttek a ráfizetések. De közben rájöttem arra, hogy ez egy gyönyörû munka.
— Vannak gépek is a birtokhoz?
— Vannak. Eleinte bérbe adtam. Amikor
már saját gépeim lettek, akkor visszavettem õket.
— Hány hektár?
— 165 hektár van az eke alatt. Van itt egy
kedves fiú Pálfáról, aki segít, õ az alkalmazottam, gépész, traktoros. Ha nem vagyok
itt, akkor is szépen dolgozik.
— Édesanyja már nem él?
— Már nem él. Itt halt meg, ami egy nagyon különös történet. De elõbb egy kicsit

még visszamegyek az idõben az apám miatt, aki a Szabad Európa Rádióban dolgozott. Béri Lászlónak hívták, és a Szabad
Európában Balogh Balázs néven dolgozott álnéven. Politikai rovatot vezetett.
1971-ben halt meg. Amikor meghalt, utána jöttem csak haza. Akkor már házas voltam. Van két gyerekem, de feleségbõl
most már a másodikat nyúzom, de nagyon
jóban vagyok az elsõvel is. 1976-ban jöttem
haza, és akkor még sok öreg is élt a régiek
közül. Pálfán kerestem a nagyapám sírját.
Emlékszem, egy nagyon kedves fiatal pap
mutatta meg, hol van a sírja Apponyi Károlynak. Mutatott nekem egy képet is a
nagyapámról. Nagyon szép emlékeim vannak errõl az elsõ hazautazásról, és amikor
visszamentem Németországba, Münchenbe, akkor anyámnak meséltem, hogy ki
mindenkit láttam, és hogy õrzik Pálfán a
nagyapám emlékét. Hát neki is nagy kedve
volt, hogy hazajöjjön.
— Az édesanyja itt töltötte Pálfán az élete
nagy részét?
— 22 éves volt, amikor megházasodott, addig fõleg itt élt. Õ volt itt Paula grófnõ, és
nagyon szerették a faluban. Õ volt a legfiatalabb az 5 gyerek közül. Nagyon szeretett
Pálfán, és nagyon vágyott haza. Nehezen
kaptunk akkor még vízumot. Akkor még
nem volt követség Németországban.
Hosszas utánajárással kaptunk beutazási
engedélyt, úgyhogy 1978-ban jött be elõször anyám is Magyarországra velem. A faluban megrendezték a Pálfáról elszármazott emberek találkozóját, és az akkori
polgármester meghívta. Anyám nagyon
örült a meghívásnak, és el is jöttünk.
Anyámnak nagy boldogság volt találkozni
a régi ismerõsökkel. Megismertük Májer
püspököt, Mihály atyát, õ tartotta itt a misét, el is beszélgettünk ebéd közben, és
elmentünk az esti nagy ünneplésre is. Aztán mellettem egyszer csak összeesett és
meghalt az édesanyám.
— Mint a mesében, a nagy boldogságtól
meghasadt a szíve, hogy hazajöhetett. Így hát
megadatott neki az az isteni kegy, hogy hazai
földön halhatott meg.
— Ebben van valami, de nekünk nagyon
fájt a halála. A 78. évében volt, és nagyon
hiányzott nekünk, de neki gyönyörû halál
volt.
— Itt temették el?
— Nem, apám mellé, Münchenben temettük el, mert õ mindig mondta, hogy a férje
mellé temessék.
Folytatása következik.
Hargitai Lajos
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Felavatták az ásványvíz-palackozót
Az üzem ünnepélyes átadása idején a Mészöly Géza Általános Iskola tanulói, tanáraik és az iskola igazgatója kíséretében járták végig az üzemet és megcsodálták az automata gépsorokat, amelyeken folyamatosan töltötték, címkézték a palackokat,
majd raklapokra csomagolva szállították a
raktárba.
Az üzem sikerére áldást mondott egy lelkész és egy zsidó rabbi is.
A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy itt
most valójában csupán egy kirakat átadás
történt, mert az üzemnek máig sincs érvényes használatbavételi engedélye, és folyamatos termelés se lehet, mert a jelenlegi
szakhatósági állásfoglalások szerint az
üzemcsarnok jelenlegi állapotában élelmiszer elõállítására nem alkalmas.
A sárbogárdi önkormányzat november
11-ei ülésén is foglalkozott a palackozó-

üzemmel annak okán, hogy Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ parlamenti interpellációjában a valóságnak nem megfelelõ dolgokat állított az üzem használatbavételi engedélyével kapcsolatban. Hogy
mindez máig nem történt meg, azért nem
az önkormányzat a felelõs.
Az üzem építésének története sokáig a
Bereczk család tulajdonában lévõ Waterdeep Kft. nevéhez kötõdött. Miután a Waterdeep Kft. csõdbe ment, jelentõs menynyiségû kifizetetlen számlát hagyott maga
mögött. Több építõipari cég mellett a terület õrzésével megbízott Wolf Kft.-nek is
10,2 millióval tartozik, valamint nem tudta
teljesíteni a munkaügyi központ 160 milliós támogatására vállalt 160 fõ alkalmazását sem, s tartozott a felvett dolgozók bérével is. Felszámolónak a Vectigalis nevû céget jelölték ki.
A sárbogárdi önkormányzatnak 2008.
szeptember 9-én érkezett kérelmében jelezte Bereczk Imre másik cége, a Somogy
Mega 2000 Kft., hogy átvette a Waterdeeptõl a palackozó tulajdonjogát, és kéri

a használatbavételi engedély megadását a
sárbogárdi önkormányzattól. Mivel a
szakhatóság azt állapította meg, hogy az
üzemcsarnok jelenlegi állapotában élelmiszer elõállítására nem alkalmas, a Somogy
Mega október 22-én kelt levelében 15 napos halasztást kért a sárbogárdi önkormányzattól a szükséges feltételek teljesítésére. Az illetékes hatóságtól származó információim alapján lapzártánkig a használatbavételi engedély kiadására továbbra
sem kerülhetett sor.
Mint a felszámolótól megtudtam, a Somogy Mega a tulajdonjoggal együtt a jogutódlást is átvette, és kifejezte szándékát,
hogy megegyezik a hitelezõkkel, többek
között a munkaügyi központtal is az
adósságok kifizetésére.
A vállalt dolgozói létszám azonban belátható idõn belül nem lesz annyi, mint ami a
sajtóhírekben szerepelt. A gépsoron az átadáskor ugyanis alig egy tucatnyi ember
dolgozott. Míg a jelenlegi legyártott termékmennyiségre nem lesz vevõ, az is kérdéses, hogy folytatódhat-e a termelés. Mi-

vel ez az üzem teljesen automatizált, nem
valószínû, hogy itt emberek százainak tudnának munkát biztosítani, még akkor sem,
ha az elképzelések szerint teljes kapacitásra fejlesztik a termelést.
Mindettõl függetlenül mindenki nagyon
szeretné, ha ez az üzem — bárkinek a tulajdonában, de — valóban termelne, és a sárbogárdiak és környékbeliek számára munkát biztosítana.
Az igazság pillanatnyilag azonban az, hogy
mondhat itt szép beszédet Lengyel Zoltán,
mondhat áldást egy pap, még a zsidó rabbi
se tud csodát tenni, hogy — gazdasági recesszió ide vagy oda — itt 160 ember dolgozzon, milliószám töltsék az ásványvizes
palackot, és ezáltal százmilliókkal gazdagodjon Sárbogárd önkormányzatának
költségvetése az innen befizetett helyi
adókból.
Bámulatra méltó Bereczk Imre eddigi teljesítménye, mert a gyár valóban áll, mûködik, s Bereczk Imola kedves arca ott mosolyog az ásványvízpalackokon. A víz valóban kitûnõ, csak vennék s vinnék!
Mint hajdan Egyed Miska kocsmáros
mondta (csak nem a vízre, hanem a borra):
„Nincsen hitel, szabott ár! Ha van pénzed,
úgy igyál! Idd ki a bort hidegen, s fizess érte
melegen! Nincsen most már emberség,
mert meghalt a tisztesség.”
Hát, igen, ez az igazság. Olyan világot
élünk, amiben meghalt a tisztesség...
Mikor lesz vége a magyarországi üzleti
életben a körbetartozós, nem fizetõs, egymást átverõ vadkapitalizmusnak, és mikor
lesz vége a politikában az egész ország lelkét bemocskoló, a cinikus erkölcstelenséget bátorító politikai hazudozásnak, többek között a parlamenti interpellációkban
is büntetlenül mûvelhetõ politikai szélhámosságnak, a parasztvakításnak?!
Nagyon szeretnénk, ha ezt nemcsak az
unokáink, hanem mi is megérhetnénk!
Hargitai Lajos
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A Kolompos együttes iskolánkban
Egy verõfényes õszi délelõttön (pontosan november 6-án) az országosan ismert és elismert együttes két felejthetetlen elõadás
erejéig iskolánkba látogatott.
Magas színvonalon játszottak nekünk, gyerekeknek népzenét,
mégpedig oly módon, hogy mind az alsósok, mind pedig mi, akik a
kamaszok korosztályát képviseljük lelkileg megérintve éreztük
magunkat. Eljutott mindannyiunkhoz az üzenetük az ismert népdalok, a kevéssé ismert népi hangszerek (tilinkó, köcsögduda) és
a Csodaszarvas legendájának bemutatása által, miszerint legyünk
büszkék arra a népdalkincsre, ami egyedivé tesz bennünket itt
Európában.
Iskolánk újságíró szakkörösei az elõadások után készíthettek beszélgetést a zenekarral. Örömöt okozott mindnyájunk számára a
beszélgetés, hiszen az együttes tagjait az öltözõbe is elkísérte
messze földön híres jókedvük, ami természetesen ránk is átragadt. Az elkészült interjút olvashatják most.
— Mikor alakult az együttes?
— 1988-ban, tehát éppen 20 évesek vagyunk. Tímár Sándor és
Nagy Zoltán vagyunk ketten õskolomposok. Az idõk folyamán
(tagcserék után) csatlakozott hozzánk bõgõsünk: Végh Gábor,
Barna György hegedûsünk és Szántai Levente táncos, harmonikás, mókamester.
— Szívesen hallanánk valamit a megalakulás izgalmairól!
— Az valóban izgalmas volt... Egyszer, amikor egy táncháztalálkozón voltunk, elhatároztuk, hogy mi is szeretnénk olyan muzsikát játszani, olyan jól, olyan ügyesen zenélni, hogy fölkerülhessünk a színpadra. Ehhez kellett egy jó zenekar, és persze néhány
igazán jó hangszer. Az idõk folyamán, tagcserék után alakult ki a
mai forma.
A nevünket úgy kaptuk, hogy egy zenésztáborban, ahol fõleg citerások voltak, mi voltunk az egyetlen vonós zenekar. Annyi mindent vállaltunk a táborozás során — kezdve a születésnapi mûsoroktól a virágkarneválig —, hogy a tábor végén a vezetõségtõl
kaptunk egy-egy kolompot, merthogy mi voltunk ott a fõkolomposok. Szeretnénk ilyen fõkolomposok lenni — természetesen jó
értelemben —, akik mutatják az utat másoknak, a közönségnek, a
gyerekeknek és a felnõtteknek is.
— Ez az elõadáson is látszott, hiszen fergeteges volt, a gyerekeknek
nagyon tetszett.
— Igen, éreztük mi is a szeretetüket.
— Milyen hangszereket szólaltattak meg itt a fellépés során?
— Sokféle hangszeren szoktunk játszani, amik itt a mûsorban is
megszólaltak, mind népi hangszerek: hegedû, brácsa, nagybõgõ,
tambura, nagydob, harmonika, köcsögduda, doromb, furulya.
Ezen kívül még gitározni is szoktunk. A többsége ezeknek eredeti
magyar hangszer.
— Az említett hangszerek közül melyik az, amelyik a legérdekesebb
hangot adja?
— Az nagyon változó, hogy kinek mi az érdekes. Nekem például a
tilinkó a legérdekesebb, amelyik a mûsorban a szél süvítését utánozta. Hallottátok, milyen sejtelmes volt. Van, aki azt mondja,
hogy a harmonikát szereti a legjobban, mert annak olyan „egész
zenekar” hangzása van. Van, akinek a hegedû a legszebb. Szerintem mindenkinek más és más tetszik.
— Melyik közönséget szeretik jobban: a gyerekekét, vagy a felnõttekét?
— Ez egy nagyon jó kérdés, mert az az igazság, hogy mi az esetek
98 százalékában gyerekek elõtt játszunk. Ez nem azért van, mert
mi ezt így elhatároztuk.
— A táncházak során is ugyanez a helyzet?
— Igen. Nagyon érdekes dolog figyelhetõ meg. A gyerekek, akik
valamilyen rendezvényen látják a mûsorunkat, addig-addig nyaggatják a szüleiket, hogy hétvégén végül együtt mennek el a táncházba. Elõbb-utóbb a gyerekeken keresztül a szülõk is megkedvelik ezt a zenét, ezt a táncot, és együtt jönnek a mulatságokra.
— Havonta hányszor van, és hol mûködik táncház?

— Budapesten négy táncházunk is van, ahol kéthetente tartunk
összejöveteleket.
— Mennyi idõt lehet intenzív zenéléssel és táncolással eltölteni egy
ilyen összejövetelen?
— Egy órát, ugyanis zömében gyermektáncházat csinálunk, és a
gyerekeknek ennyi elég. Felnõttekkel is, fõleg, ha olyanok, akik
még nem tudnak táncolni. A zöme pedig ilyen. Egy óra tánctanulás mind fizikailag, mind szellemileg megterhelõ.
Munkát jelent ennek a mûfajnak a befogadása is, hiszen mindaddig, amíg a kisebbek szülei megszûrik, mit nézhet meg a csemetéjük a tévében, addig ti már kevéssé vagytok ellenõrizhetõek. Ti,
nagyobbak már nyitottabbak vagytok, a tévén keresztül nagyrészt
popzenét néztek és hallgattok. A popzenét sokkal többet látják,
mint a népzenét. Amit mi játszunk, nem egy könnyû mûfaj, arra
oda kell figyelni. A popzene könnyebben emészthetõ. Ezért a
népzenét nektek bizonyos formában be kell csomagolni.
— Ez a csomagolás nagyon jól sikerült.
— Ennek igazán örülünk. Tudjátok — csak hogy befejezzem az
elõbbi eszmefuttatásomat —, hatással van rátok a tévé. Kialakul
bennetek az, hogy ami ott van, az a jó, az a mindenki által elfogadott, az összes többi valahogy nem annyira. Ezért nehéz úgy mûsort csinálni, hogy idehozunk számotokra csak részben ismert
muzsikákat, ami alapjában véve remek muzsika, és ha ez menne
állandóan a tévében, ezt szeretnétek a legjobban. Itt a felelõssége
a kultúrpolitikának, hogy megismertesse a népzenét az új generációkkal. Megismerni saját kultúrátokat, saját hagyományotokat
— ennél fontosabb nincs! A népzene olyan eligazítást mutat az
egész életre, amit máshol nem kaptok meg. Azt, hogy ezt hogyan
csinálja, nem tudom, de aki ezzel sokat foglalkozik, abból egy
kicsit más ember is lesz.
Ez persze nem zárja ki a popcsatornákat, azt is hallgathatjátok.
Csak a népzenébõl sajnos kevesebbet kaptok mostanában. Ha hiszitek, ha nem, amit hallotok popzenei számokat, azok is a népzenén alapulnak. Vannak nagyon jó magyar népzenei feldolgozások
is, és nagyon sokan nem is tudják, hogy ha hallgatnak egy számot,
annak magyar népdal az eredete.
A zenét, a táncot, a hagyományt megõrizni éppen olyan fontos,
mint a nyelvet. A tárgyi mûvészeteket, népmûvészetet, a népviseletet megõrizni ugyanolyan része az életünknek, mint a nyelv és a
történelem megõrzése.
Legyünk büszkék rá és örüljünk neki, hogy itt még felfedezhetõk a
hagyományok. Eltelik néhány év, és az egész világ egy nagy maszsza lesz. Igazából csak ezzel fogunk tudni valahogy kiemelkedni.
Tokióban két magyar táncegyüttes van, nem kint élõ magyarok,
hanem japánok a tagjai. Mivel magasra értékelik a mi hagyományainkat, a tánckultúránkat, ezért alapították az együtteseiket.
Ezért olyan fontos, hogy mi, magyarok a mi kis országunkban saját kultúránkat, táncunkat, zenénket megõrizzük.
— Köszönjük szépen az interjút. Sok sikert kívánunk a zenekarnak,
és fõleg jó egészséget!
Az interjút készítették: Brúzsa Annamária, Zsigri Nikolett, Farkas Anna, György Letícia 8. b osztályos tanulók Zelmanné Varga
Zsuzsanna tanárnõ vezetésével.
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Idõsek ünnepe Alapon
Nagy sürgés-forgás elõzte meg az idõsek ünnepét Alapon. Izgatottan készültek az eseményre az óvodások, iskolások, néptáncosok, nyugdíjasok, sõt, a község lakosai is, mivel kiállítást rendeztek a helyi régiségekbõl.
Megtelt a kultúrház nagyterme szombaton délután. Tósoki Erzsébet, a mûvelõdési ház vezetõje és Méhes Lajosné köszöntötte
az egybegyûlteket. A polgármester asszony külön köszöntötte a
község legidõsebb polgárait. Akik egészségi állapotuk miatt nem
tudtak eljönni, azokhoz késõbb személyesen látogatott el.
A mûsorban néptánccal léptek föl az óvoda gyermekei, irodalmi
összeállítással, virággal kedveskedtek a szépkorúaknak az iskola
növendékei és pedagógusai, a Margaréta Nyugdíjasklub pedig
dalolva állt színpadra.
Különleges momentuma volt az eseménynek, amikor Botos József, az Alba Regia Táncegyesület elnöke ünnepélyesen átadta
Alapnak az Alapi táncok címû könyvet és CD-t, Falunk jussa címmel, méltatva az itt élõk tánckultúráját, hagyományait, és az azokat összegyûjtõ Pesovár Ferenc rendkívüli munkáját. Az Alba

Regia és a Mezõföld Népi Együttes táncosai fergeteges bemutatót tartottak többek között az alapi táncokból, a Szedtevette
zenekar kíséretével.
Hargitai Kiss Virág

Nívódíjas a Nagylóki Népdalkör
Kiemelt nívódíjat kapott a mezõföldi népdalcsokorral fellépõ
Nagylóki Népdalkör és az õket kísérõ Boglya Citerazenekar a
VII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntõjén.
Elõtte két héttel Perkátán jutalmazták meg õket az Arany Páva
Díjjal. A rendkívüli eredményt bensõséges összejövetelen ünnepelték meg hétfõn este.

A Nagy László népmûvelõ vezette dalos csapat közel 20 éves
múltra tekint vissza. Dr. Frányó Tamásné irányításával alakultak
meg, 15-16 taggal. 3-4 év után Kovács Sándorné vette át a képzeletbeli karnagyi pálcát, ám egy év után felbomlott a csapat.
1992-ben indultak újra, Nagy László vezetésével. 2001-ben ismét
következett egy kis szünet. A népdalok szerelmesei azonban nem
hagyták abba az éneklést; a nyugdíjasklubon belül Jokli Istvánné
vezényletével továbbra is hódoltak szenvedélyüknek. 2004-ben
aztán ismét egymásra találtak a népdalkörösök Nagy Lászlóval.
Koruk elõrehaladtával egyre kiforrottabbak ezek a lelkes asszonyok és férfiak. Számos versenyen, falunapon, találkozón és Ki
mit tud?-on szerepeltek már az országban, megszámlálhatatlan
emléklapot, sikert és élményt begyûjtve. Különösen emlékezetes
számukra az egyik karácsony, amikor a nagylóki templomban
énekelhettek.
A helyi önkormányzat a lehetõségeihez mérten támogatja a népdalkört, egyébként mindent a maguk erejébõl teremtenek elõ.
Gratulálunk a nívódíjhoz! További sok sikert és jó egészséget kívánunk az egész népdalkörnek, vezetõjüknek és a citerásoknak!
Hargitai Kiss Virág

Szorgos kezek
A Sárszentmiklósi Foltvarró Kör vendégségbe és közös alkotásra
hívta a megye több településének foltvarróit szombat délelõttre.
Az asszonyok között jó barátság alakult ki a számos összejövetel
során, amit hol itt, hol ott rendeznek meg. Így jó ismerõsökként
köszöntötték egymást.
A szorgos kezû asszonyok a miklósi klub asztalai köré gyûlve álltak neki karácsonyi ajtódíszek készítésének. Közben néhány textilárus kínálatából is válogathattak a következõ munkáikhoz, és
megosztották egymással ötleteiket, technikáikat, mintáikat.
A miklósi foltvarrók sok-sok finomsággal rakták meg az elõtérben fölállított asztalokat, és tombolát is rendeztek azokból a saját
kezûleg készült díszekbõl, párnákból, papucsokból és szebbnél
szebb kézimunkákból, amiket a résztvevõk úgymond „belépõként” hoztak magukkal. A fõnyeremény egy csodálatos falvédõ
volt. Senki sem távozott üres kézzel.
Hargitai Kiss Virág
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Mikor kell kezdeni?
2008. november 16-án Tóth Zoltán irányításával, ragyogó napsütéses idõben a szülõk és a 6-7 éves korosztály játszottak egymással vérre menõ labdarúgó-mérkõzést
az LSC Sárbogárd pályáján. Pihenésképpen a gyerekek nagypapákkal, szülõkkel
együtt közös ebéden vettek részt, melyet
jóízûen fogyasztottak el.
Tóth Zoltán edzõ elmondta, hogy márciusban kezdték a munkát, 6-8 éves gyerekekkel. Volt közöttük olyan, aki félt a labdától. A gyerekek hozzáállása pozitív
irányba fejlõdött (szép cselek, kemény belemenések), s ebbõl kitûnik, hogy Sárbogárdnak lesz labdarúgó-utánpótlása. Eddig heti három edzés volt. Ha az idõjárás
engedi, akkor kint lesznek az edzések,
rossz idõjárás esetén pedig a Töbörzsöki
tornateremben. A gyerekek megmérettetésére december 6-án, Tabon, négy csapat
részvételével kerül sor. A szülõk hozzáállása lenyûgözõ, hisz többen is jelezték,
hogy gyermekeiket szeretnék elkísérni a
tornára.
Tóth Zoltán megköszönte a szülõknek az
önzetlen segítséget, és nemcsak a gyerekeknek, hanem a szülõknek is jutott
egy-egy sportszelet, a hölgyeknek pedig
egy-egy szál szegfû. Azokról sem feledkeztek meg, akik egyéb elfoglaltság, vagy betegség miatt távolmaradtak.

Szeretnénk elérni, hogy 20-20 fõs keretünk
legyen az óvodásoknál és a 4—9 éves korosztálynál. Minél korábban be kell oltani a
gyerekeket a foci szeretetével.
Szakács István, a sportkör elnöke megköszönte Tóth Zoltán tevékenységét, kiemelve, hogy jó kapcsolatot alakítottak ki
a szülõkkel és a gyerekekkel. Ebben a
sportkör vezetõsége is partner lesz. Végül

egy közös fotózásra invitálta a gyerekeket,
a szüleiket és a sportkör vezetõségét.
A fotózás után visszagurult a labda, nem
fáradtak el a gyerekek. Ja, és az eredmény?
21:9. Kinek a javára?
A sportkör elnöksége külön köszönetét fejezi ki Banda Lajosnak a támogatásért.
Szép volt, gyerekek!
Gróf Ferenc

Eredményes évet zárt a Nagylóki Sportegyesület
2008. november 9-én a Nagylóki Sportegyesület az õszi szezon
utolsó mérkõzése után megtartotta évzáró összejövetelét. A rendezvény megszervezésére a hantosi Faházban került sor, ahol az
SE U16-os, tartalék- és felnõtt csapatainak tagjai, valamint a mûködést egész évben segítõk vettek részt. A Sárdy Gyula által elkészített finom vacsora elfogyasztását megelõzõen sor került a
szakmai munka és a mûködés értékelésére.
A sportegyesület vezetése a Megyei Labdarúgó Szövetség által
meghirdetett 2008/2009. évi labdarúgószezonban 7 csapatot nevezett a pontvadászatra. A felnõtt csapat a megyei III. osztály Déli-csoportjában a legjobb gólaránnyal a 2. helyen zárta a versenyév
õszi szezonját (edzõ: Rauf Tivadar). A tartalékcsapat még ennél
is eredményesebb volt, mivel a nyolc lejátszott meccsbõl a csoportja élén végzett (edzõ: Koncz József). Az U16-os csapat a kezdeti nehézségeket leküzdve szorgalmasan gyûjtögette a pontokat.
Remélhetõleg a tavaszi szezonban sikerül felzárkózniuk az élbolyhoz. Az õszi idényt a középmezõnyben zárták (edzõ: Takács
László). Az U13-as csapat idén is kiemelkedõ teljesítményt nyújtott. A srácok tíz pont elõnnyel várhatják a tavaszi szezont (edzõ:
Roszkopf János). Az U7, U9, U11 korosztályú gyerekekkel Kovács Krisztián tanár úr a mozgás, a játék, a foci megszerettetése
szellemében foglalkozott. Ennek ellenére a megyei korosztályos
válogatón a perkátai csoportból 3 nagylóki gyerek is részt vehetett: Szekeres Szebasztián (U7), Tóth Zoltán (U9), Takács Szabolcs (U11). Külön öröm, hogy a két „idõsebbik” játékos a megye
korosztályos válogatottja tagjaként léphetett pályára 2008.
november 16-án az FC Fehérvár hasonló korú csapata ellen a
Sóstói Stadionban. Tóth Zoltán csapata 3:2-es gyõzelméhez két
góllal járult hozzá. Gratulálunk!

Említést érdemel, hogy a Kovács Krisztián által vezetett U13 korosztályú csapat a 2007/2008-as idény végén a megyei bajnokságban bronzérmet szerzett.
A sportegyesület 2008. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, mûködése megfelelõen biztosítva volt. Az SE bevételét önkormányzati
támogatás, saját bevétel, pályázati források, adó 1 %, valamint
szponzori támogatások képezték. A bevétel nagy része a mûködésre került felhasználásra. 2008-ban az U13-as csapat 19 fõvel
részt vett az ausztriai Wolfsberg városában megrendezett, többnapos nemzetközi tornán. Az 550 ezer forintos költségekhez az
SE 300 ezer forinttal járult hozzá a csapat korábbi sikeres szereplése elismeréseként.
A mûködésen kívül sor került az infrastruktúra fejlesztésére is.
Miután 2007-ben az önkormányzatnak pályázati támogatással sikerült a sportöltözõt felújítani, korszerûsíteni, 2008-ban a labdarúgópályára és környezetére fordult a figyelem. A pálya egész évben rendszeresen volt locsolva, valamint megfelelõen kezelve. Így
büszkén mondhatjuk, hogy jó minõségû játéktér, szép környezet
áll a rendelkezésre.
Elmondható, hogy 2008-ban a Nagylóki Sportegyesület mind
szakmailag és gazdaságilag sikeres évet zárt. Köszönet a játékosoknak és az edzõknek a becsületes helytállásért, a szülõknek a
gyerekek támogatásáért, a szponzoroknak az anyagi felajánlásért,
valamint minden segítõnek, akik szabadidejüket és anyagi eszközüket az egyesület sikeres mûködésére fordították. Kívánom,
hogy ez az eredményesség és összefogás jellemezze a 2009-es évben is a Nagylóki Sportegyesület környezetét!
Köszönettel és tisztelettel: Tóth József SE elnök
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
VAGYON ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK
Szem elõtt volt
November 12-én Sárbogárdon egy Százados utcai lakásból készpénzt vitt el ismeretlen tettes egy nõi táskával, iratokkal együtt. A
kár kb. 17.000 Ft.

Azt hitte, nem látják
November 13-án a Penny biztonsági õre tett bejelentést, hogy az
áruházban egy személyt visszatartanak, mert bolti lopáson tetten
érték.

Otthon próbálta fel
November 14-én egy mezõszilasi lakos tett feljelentést, hogy a
volt alkalmazottja (egy sárkeresztúri lakos) üzletébõl ruhanemûket vitt el az ott dolgozó alkalmazottja megtévesztésével.

Ezek nem erdõkerülõk voltak
Sárkeresztúron a Vadex Zrt. kerületvezetõ erdésze telefonon jelentette, hogy ismeretlen tettesek nagy mennyiségû fát vágtak ki
az ott található erdõbõl. A bûncselekmény felderítését forrónyomos csoportunk végezte, amely során megalapozottan gyanúsítható 5 személy.
A fakitermelés szigorú szabályokhoz kötött tevékenység, melyet
az erdészeti hatóságok felügyelnek. A rendõrség együttmûködik
az erdõhatóságokkal.
Területkárosítás miatt, személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt folyik az elkövetõk ellen büntetõeljárás.

Biztosan elfoglalta a helyét
Cecén ismeretlen tettes a buszmegállóban egy padon ülõ embert
egy alkalommal bokán rúgott, majd tõle eltulajdonította kézitáskáját, benne a személyes irataival.

BALESETEK, ITTAS VEZETÉS
Színtévesztõ
November 12-én egy szekszárdi lakos tett bejelentést, miszerint a
cecei vasúti átjáró csapórúdját letörte egy teherautó, amely jármûszerelvénnyel közlekedett. A vezetõ beismerte tettét, késõn
vette észre a piros jelzést, és a szerelvény törte le a csapórudat.

A „fene” vad
Egy igari lakos tett bejelentést a kapitányságra, hogy a 61. számú
fõúton, Cece külterületén gépkocsija vaddal ütközött. Személyi
sérülés nem történt.

Le kéne tenni a jogsit
November 13-án Kálozon egy személy gépkocsijával az árokba
hajtott. A továbbiakban megállapítást nyert, hogy a személygépkocsi vezetõje nem rendelkezik vezetõi engedéllyel, õ és utasa a
biztonsági övet nem használták. 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

A szesz fertõtlenít, nem?
November 14-én a járõrök igazoltatás alá vontak egy sárbogárdi
lakost, aki ittasan vezette személygépkocsiját. Alkoholszondáztatás után 0,8 ezrelék alatti értéket mutatott a mûszer, így a vezetõi
engedély elvételére került sor. Az igazoltatott személy ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztek ittas jármûvezetés szabálysértése miatt.
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Dézsmálták az erdõt
Sárkeresztúr környéki erdõkben elkövetett sorozatos fakivágások, lopások elkövetõit fogták el és vették õrizetbe a hétvégén a
sárbogárdi nyomozók. Az öt gyanúsított a rendõrség gyanúja szerint vágta, lopta, értékesítette és felhasználta a fát, ugyanakkor
képbe került olyan személy is, aki vásárolt a bûncselekménybõl
származó tûzre valóból.
Az október 30-án érkezett elsõ jelzés szerint közel félmillió forint
értékû tölgyfát vágtak ki ismeretlenek egy Sárkeresztúr külterületén lévõ erdõrészbõl, majd november 10-én újabb lopást jeleztek
az erdészek. Ezúttal 18 darab kocsányos tölgy csonkjára bukkantak. A tíz köbméternyi fa értékét 140.000 Ft-ban adták meg. Három nappal késõbb újabb irtást találtak. Nyolc köbméterre volt
tehetõ annak a 14 kocsányos tölgynek a tömege, amely százezer
forintot ért az erdészek szerint.
A sorozatos kivágások, falopások ügyében végzett adatgyûjtés
nyomán pénteken elõbb egy, szombaton és vasárnap további kettõ-kettõ sárkeresztúri lakossal szemben állt meg a nyomozók gyanúja. Az öt személynél házkutatást tartottak, és az eltulajdonított
fa fellelt részét lefoglalták. Az öt férfit bûnügyi õrizetbe vették.
Házkutatást tartott a rendõrség további három helybéli lakos portáján is, ahol szintén találtak a lopott fából. Az ingatlanok tulajdonosait tanúként hallgatták ki az ügyben.
A fakivágással, lopással és eladással foglalkozó öt személy közül
három elõzetes letartóztatásba helyezésérõl hétfõn délután döntött a bíróság. A másik két gyanúsított bûnügyi õrizetben van.
Az erdõdézsmálások ügyében indított büntetõeljárást a Sárbogárdi Rendõrkapitányság tovább folytatja.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Felhívás
rendõrszakképzésre való
jelentkezésre
Az IRM Oktatási Fõigazgatóság honlapján megjelentek azok
a letölthetõ nyomtatványok, amelyek segítségével a rendõri
szakma iránt elhivatottságot érzõ fiatalok az érettségi megszerzését követõen rendõr szakközépiskolába jelentkezhetnek. Az összeállított jelentkezési csomagot 2009. február 2-áig
kell bevinni, vagy eljuttatni a képzés helyszínére.
A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a 18—33
éves életkor, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a büntetlen elõélet és a hivatásos szolgálat vállalása.
A felvételi döntésre az iskolai szakmai mûveltségi teszt és a pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye alapján kerül sor.
A felnõttoktatás rendszerében mûködõ, érettségire épülõ, 2
éves, nappali tagozatú képzéssel az iskolák rendõrszakképzést
biztosítanak, amely a rendõrségen hivatásos tiszthelyettesi
munkakör betöltésére jogosít. Jelenleg Körmenden, Miskolcon, Nagykovácsiban és Szegeden folyik szakközépiskolai
képzés.
A rendõri hivatáshoz kedvet érzõ fiatalok tanulmányozzák át
az IRM Oktatási Fõigazgatóság www.rendeszet-oktatas.hu
honlapján a felvételi felhívást és tájékoztatót, hiszen a letölthetõ dokumentumok között vélhetõen valamennyi felmerülõ
kérdésükre választ kapnak. De kérdéseikre természetesen
készséggel válaszolnak az érintett szakközépiskolák is.
A már összeállított felvételi csomagokat legkésõbb 2009. február 2-áig kell eljuttatni a képzés helyére.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—
LSC Sárbogárd városi teremlabdarúgó-bajnokság
VI. forduló
Alba Autósbolt Cece—
Vasutas 2:2 (2:0)
Vezette: Tóth I. Alba: Fülöp Gy., Kun,
Klazer, Fülöp T., Pintér. Csere: Kokics,
Takács. Vasutas: Csuti, Bozsoki, Bakos,
Gászler, Huszár. Csere: Babitz, Guszejnov,
Varga. Küzdelmes mérkõzést játszott a két
csapat, ellentétes félidõkkel. A kérdés az,
hogy a Vasutas javult-e fel, vagy az Albának nem ment a játék? Csuti remek védései tették széppé, emlékezetessé a mutatott játékot. Góllövõk: Fülöp T., Pintér, illetve Gászler, Bakos.

Spuri—Siker FC 3:17 (2:7)
Vezette: Szakács I. Spuri: Huszár,
Schmidt, Simon, Papp, Kovács. Siker:
Kiss, Kecser, Oláh, Huszti N., Huszti R.
Csere: ifj. Kiss, Huszti L., Huszti J., Kovács.
Az összeszedett Spuri csak tíz percig tudta
szorossá tenni az eredményt, ekkor 2-2
volt az állás. Közben Schmidt megsérült
egy ütközés után, az elsõ félidõben már
nem is tudott pályára lépni. Ezután a Siker
FC tetszés szerint érte el góljait, és két
pont elõnyre tett szert a második helyezettel szemben, ráadásul egy mérkõzéssel kevesebbet is játszottak. A második félidõben rúgtak egy tízest, megerõltetés nélkül.
A játékrészben azért a Spuri is talált egy
gólt. Kiállítás: Simon 2 perc. Góllövõk:
Papp 2, Simon, illetve Oláh, Huszti L. 8,
Huszti J., Huszti R., Kovács 4, Kiss, Huszti N.

Hörpintõk—Horváth Ker.
5:4 (2:2)
Vezette: Szakács I. Hörpintõk: Vorsléger,
Bácsi, Farkas, Kéring, Kurucz. Csere: Bernáth, Falusi, Hegedûs, Horváth, Nagy,
Papp. Horváth Ker.: Oláh, Nyári, Kovács,
Horváth J., Keresztyén. Csere: Horváth Á.,
Antal. Adok-kapok, úgy istenigazából,
sportszerû mérkõzésen. Megint nem sikerült pontot szerezni a Horváth Ker.-nek.
Hogy miért? Egyszerû a magyarázat. Amíg
az elöl játszók nem mennek vissza védekezni, addig nem is számíthatnak sikerre.
Nem kiabálni kell a játékosokkal, mert elmegy a kedvük. A fiatalok lendületét nem
tudta átvenni a vesztes csapat. Góllövõk:
Kurucz, Kéring 2, Nagy, Bácsi, illetve Horváth Á., Keresztyén, Horváth J. 2

Extrém—Sárkeresztúr KIKE
3:5 (0:1)
Vezette: Szakács I. Extrém: Kiss, Dévényi,
Oszvald, Hajnal, Horváth D. Csere: Derecskei G., Horváth T. KIKE: Visi, Szauervein, Hajdinger J., Sütõ, Hajdinger Z. Csere: Geiger Madár. Keményen kezdtek a csapatok, adok-kapok, viszonylag sportszerû
körülmények között. Álló futball, elkapkodott lövések jellemezték az elsõ félidõt.

Amerre álltak, arra bikázták meg a labdát,
bár helyzet volt itt is, ott is. Nagy kapushibából szerezte meg a vezetést a KIKE, és
ez is volt a félidõ eredménye. A második
félidõt is góllal kezdte a keresztúri csapat.
Oszvald két elfutása után egyenlõ az állás.
Egy gól ide, egy oda, megint egyenlõ. Itt elfogyott az Extrém tudománya, mely árnyéka önmagának, mert a KIKE rúgott még
kettõt. Kiállítás: Hajnal 2 perc, illetve Hajdinger Z. 2 perc. Góllövõk: Oszvald 2, Hajnal, illetve Geiger 4, Sütõ.

Haladás—Légió 2000,
Fair Bútor 2:7 (1:1)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Balogh, Fülöp, Szántó K., Varga. Csere: Szántó Zs. Légió: Megyesi, Banda, Németh, Lakatos T., Magyar. Csere: Berta, Bodó, Lakatos Gy., Szilágyi. Csak egy félideig bírta
tartani a Haladás a Légiót. A második félidõben hengereltek a rokkantnyugdíjasok!
Berta miért nem rúgott gólt? Vagy nem is
lépett pályára? Gyõzelmével a Légió egyet
elõrelépett a tabellán. Góllövõk: Balogh,
Szántó, illetve Megyesi, Bodó, Magyar 2, Lakatos, Németh, Szilágyi.

tásban. Most a Sárbogarak játszottak gólra
törõbben. Szépítettek, de az egyenlítés
nem sikerült, mert az utolsó pillanatban
megremegtek a lábak. A játék képe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény
lett volna. Góllövõk: Dizseri P., Gazdag, illetve Horváth, Bodoki, Czipp öngól.

Twister—Pentagri 2:6 (0:4)
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Szabó,
Balogh, Budai, Csizmadia. Csere: Bognár
T., Gyöpös, Horváth, Vörös. Pentagri: Györök, Winkelmann, Csendes, Domján, Bor.
Csere: Kelemen, Máté. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik
meg. Sárga lap: Balogh, illetve Csendes.
Góllövõk: Budai, Bognár T., illetve Winkelmann, Bor 4, Domján.

OMV—Reál Margit 15:0 (8:0)
Vezette: Szakács I. OMV: Plézer, Nagy,
Iván, Lukács, Killer. Csere: Derecskei J.
Reál Margit: Király, Rozgonyi J., Rozgonyi G., Strausz. A mérkõzést felvételrõl
a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Lukács 4, Killer 3, Iván 3, Nagy 4,
Derecskei.

Bad Boys—Pusztaegresi fiúk
4:2 (2:2)

A bajnokság állása:

Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Soós, Csomai, Horváth F. Csere: Hajba. Pusztaegres: Ihász G., Fodor, Ihász B.,
Csendes M., Csendes P. Csere: Magyar,
Õri, Zab.
Presztízsmérkõzést vívott a két csapat, hisz
az élmezõnybe tartozásról volt szó. Úgy is
vetették magukat a küzdelembe. Támadott a Bad Boys, mint ilyenkor lenni szokott, az ellenfél szerzett kétgólos elõnyt,
melyet a félidõ végére kiegyenlítettek. A
második félidõben a meddõ Bad Boystámadásokból újabb gólokat rúgtak, melyek meghatározták a mérkõzés végeredményét. Helyzetei a Pusztaegresi fiúknak
is voltak, de azokkal nem tudtak élni.
Góllövõk: Mikuli, Soós 2, Horváth, illetve
Fodor, Csendes P.
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Sárbogarak—Toledo 2005
2:3 (0:3)
Vezette: Szakács I. Sárbogarak: Kaufmann, Czipp, Csuti, Kónya, Kasza. Csere:
Dizseri P., Gazdag, Németh. Toledo: Németh, Dombi, Bodoki, Horváth, Kiss L.
Csere: Barabás, Orbán, Szabó, Kiss A. Fontos mérkõzést játszott a két csapat, öt percig egyformán forogtak veszélybe a kapuk.
Ekkor egy védelmi és kapushibát kihasználva Horváth szerzett gólt. Hajtottak a
Sárbogarak, de a jobbnál jobb helyzeteket
is elpuskázták, míg szöglet után Bodoki
növelte az elõnyt. Újabb szöglet után
Czipprõl pattant a labda saját kapujába.
Jött a második félidõ, ellentétes szereposz-
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10. Reál Margit

6
4
4
3
3
2
2
2
1
-

1
2
1
1
1

1
2
1
2
3
4
4
5
5

49:10
31:12
26:16
31:26
17:14
19:38
12:18
19:29
12:24
15:46

18
13
12
11
10
7
6
6
3
1

Góllövõlista:
Bor József (Pentagri) 20 gól, Kelemen Béla (Pentagri) 13 gól, Geiger Zoltán
(KIKE) 10 gól.

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

5
4
3
3
2
2
1
1
-

1
1
1
2
1
-

1
1
2
2
4
2
4
5

39:8
28:16
21:15
19:19
19:19
16:31
17:20
24:45
16:26

15
13
10
9
7
6
5
4
0

Góllövõlista:
Kovács Krisztián (Siker FC) 14 gól, Huszti
Lajos (Siker FC), Horváth János (Horváth
Ker.) mindkettõjüktõl 9-9 gól.
Gróf Ferenc
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HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2008. november 11-ei
ülésén elfogadta: a 34/2008. (XI. 14.)
Ktr. sz., az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítását; a 35/2008. (XI. 14.) Ktr. sz., a közterületek használatának szabályozásáról
és rendjérõl szóló rendelet módosítását.

Tisztelt lakosság! Ismételten szeretném
felhívni a figyelmüket a villamosmû biztonsági övezetérõl szóló 122/2004. (X.
15.) GKM-rendelet 14. § (2) bekezdés
(j) pontjára, mely szerint a biztonsági
övezetben csak olyan gyümölcs- vagy
egyéb fa telepíthetõ, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában a 1-35 kV névleges feszültség
között 2 méternél, kisfeszültségnél 1,25
méternél jobban, annak legkedvezõtlenebb helyzetében sem közelíti meg az
áramvezetõt.
A fenti rendelkezés egyértelmûen megelõzésre kötelez. Az elõírások szigorú
betartásával elkerülhetõek az esetleges
balesetek és a hálózathibák.

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 500.000 Ft-tal támogatta városunk egyik fiatal, súlyosan
beteg lakóját, a 19 éves Huszár Petrát,
gyógykezelése céljából.
Az önkormányzat kéri a város lakóit és
szervezeteit, hogy pénzbeli adományaikkal segítsenek a csontvelõ-transzplantáció elõtt álló fiatal hölgyön.
Támogatásaikat közvetlenül a
Huszár Petra nevén lévõ,
az OTP Sárbogárdi Fiókjában
nyitott 11773360-00254113 számú
számlára fizessék, vagy utalják.
A támogatás után adójóváírás nem vehetõ igénybe, mert igazolást a magánszemély nem jogosult kiadni.
Támogatásainkkal nyújtsunk reményt,
és a gyógyulás idejére anyagi biztonságot a családnak!

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben 35
Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Juhász János polgármester

MEGHÍVÓ
2008. december 5-én 14.30-kor
a Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

MIKULÁS- és KARÁCSONYI
AJÁNDÉKMÛSORT rendez,
melyre minden érdeklõdõt szeretettel vár.

Juhász János polgármester

Felhívás
A Varga-temetõben kolumbáriumot,
urnás temetkezõhelyet szeretnénk létesíteni közös összefogással.
Kérem mindazokat, akik ebben részt kívánnak venni, jelentkezzenek a Lázár
utcában Bognár Józsefnénál.

Helyszín: a mûvelõdési központ színházterme.

Telefonszám: 06 25 461 597.

Program:

KÖZLEMÉNY

14.30 megnyitó;
15.00 a sárkeresztúri „Csillagfény” együttes mûsora;
közben: 200 db Mikulás-csomag kiosztása roma gyerekek részére;
16.00 sztárvendég: Bódy Csabi;
17.00 a Töbörzsöki Táncegyüttes fellépése.
A rendezvény fõ támogatója a Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi
Önkormányzat, mely részünkre 270.000 Ft pénzbeli támogatást nyújtott
a roma nyelv ápolása, kultúrájának megõrzése, rendezvények támogatása céljából.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a támogatásukért.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány
tisztelettel megköszöni támogatóinak
az adójukból felajánlott 1 %-ot. A beérkezett 710.318 Ft-ot az ÁMK Sárszentmiklós iskoláiban és óvodáiban játékok,
szõnyeg, jutalmazáshoz könyvek, tanulmányi kirándulásokon múzeumi, kiállítótermi belépõjegyek, tanítást segítõ
eszközök, tantermi berendezések vásárlására fordítottuk.

Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ÓRIÁSI KABÁT- ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
* nõi, férfiszövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok, *
eredeti szõrmés kabátok, * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
*kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK – MAGYAR TERMÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2008. november 27-én csütörtökön, 9-13 óráig.

Az alapítvány kuratóriuma

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:
06 30 247 6696, 06 20 330 8557,
06 20 947 4760
2009-es évre elõfoglalás kedvezménnyel.
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VUK (Videoton
Utánpótlás Kupa)
2008. november 16.
November 16-án délután a székesfehérvári Sóstói Stadionban a
gyermekfutball legjelentõsebb megyei rendezvényét tartották.
U7, U9, U11 korosztályban a megyeválogatott játszott Fehérvár
korosztályos csapataival.
Összesen 32 gyermeket hívtak meg a válogatottba. A sárbogárdi
körzetbõl U7: Kranauer Gergõ (Sárbogárd), U9: Ratalits Dávid
(Alap), Búzás Ádám (Sárszentmiklós), U11: Szabó Levente (Sárszentmiklós), Rohonczi Gergõ (Sárszentmiklós), Kovács Roland
(Sárbogárd) vett részt a versenyen. A megjelent edzõk, szülõk
büszkeségénél csak a játékosok öröme volt nagyobb. Az FC Fehérvár—Újpest FC NB I-es mérkõzés elõtt játszották a gyerekek
a mérkõzéseket, és több ezer ember elõtt kísérték be a Soproni
Liga játékosait kézen fogva, illetve sorfalat állva.
Szemet gyönyörködtetõ játékot varázsoltak arra a pályára, amelyen valamikor a Vidi oktatta fél Európát (UEFA-Kupa döntõ).
Ezekbõl a játékosokból 8-10 év múlva többen visszatérnek még
ide bajnoki mérkõzést játszani.
Kiváló szereplésüknek köszönhetõen minden játékos megkapta
az erre a tornára vásárolt szerelést. Remélem, büszkén fogják viselni, és csapatukhoz visszatérve a többi játékosnak is példát mutatnak.
Köszönet a játékosok csapatainak, edzõinek! Ez a torna megmutatta, hogy jó munka folyik a sárbogárdi körzetben. Köszönet a
szülõknek, akik maximálisan segítették az edzõk munkáját, ezzel
elõsegítve a gyermekek fejlõdését.
LSC Sárbogárd, Pajor László

Férfikézilabda-mérkõzés

2008. november 20. Bogárd és Vidéke

SAK-hírek
Az elmúlt héten mind a két asztalitenisz-csapat idegenben játszott. A megyei csapat Bicskére utazott, és a Németh János, Lajtos József, Szõnyegi
Tibor, Bernáth László összeállítású
csapat jó játékkal egy pontot elhozott a
hazaiaktól. Szõnyegi Tibor három, Németh János és Lajtos József két-két
mérkõzést tudott nyerni, illetve mind a két párosunk megnyerte a
mérkõzését, így alakult ki a 9-9-es döntetlen, ami igen szép
eredmény idegenben.
Az NB III-ban játszó csapat Veszprémbe látogatott a hétvégén, és
szintén hasonlóan jó játékot sikerült produkálni, mint a megyei
csapatnak. Talán még kicsit jobban is sikerült, mert 10-8-ra sikerült legyõzni a Veszprém csapatát. A párosok közül a Lovász Lajos—ifj. Papp László páros simán vette az akadályt, míg a Dörögdi
Gábor—Papp László páros simán elbukta a mérkõzést.
Az egyéni mérkõzések azonban jobban sikerültek, Lovász Lajos
mind a négy egyéni mérkõzését megnyerte, Dörögdi Gábor is jó
formában volt (reméljük, marad továbbra is) és három mérkõzést
nyert. Bár ifj. Papp László beteg volt, de két mérkõzést tudott
nyerni. Id. Papp László sajnos most nem nyert mérkõzést (mert
nem volt rá szükség), így alakult ki a 10-8-as végeredmény.
A következõ héten mind a két csapat itthon játszik. Pénteken 18
órakor a megyei csapat Szabadbattyán csapatát fogadja, míg
szombaton 10 órakor az NB III-as csapat a székesfehérvári Kodolányi csapatát fogadja. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
December 7-én 9-órakor kerül megrendezésre a már hagyományosnak mondható Irka Mikulás-kupa asztalitenisz-verseny igazolt és amatõr játékosok részére. A részletes versenykiírást az újságban lehet megtalálni, illetve érdeklõdni lehet a helyszínen,
szerda kivételével minden nap 17 és 19 óra között, vagy a
www.sak.lapja.hu internetes oldalon. Minden játszani szeretõ és
versenyezni kívánó indulót vár a

Sárbogárd—Rácalmás 23:15 (12:9)

SAK csapata

EZT VÁRTUK!

A Femol-csoport eredményei:

Sárbogárd: Németh Tamás, Szabó József (2), Pluhár Tamás, Takács Lajos (4), Bodoki György (2), ifj. Bodoki György (11), Szabó
József Zsolt (2).
Csere: Borostyán, Németh L., Németh T., Ihász A., Suplicz (1),
Bodoki Péter (1), Sebestyén. Edzõ: Bodoki György. Vezette: Decsi,
Csöregi.
Megszerezte csapatunk a már nagyon várt gyõzelmet a két döntetlen mellé. A vendég Rácalmás csapata otthon egy góllal vert
bennünket. Ez az eredmény már okot adott a bizakodásra.
Az elsõ húsz percig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Hatalmas
küzdelem alakult, amelybõl a félidõre háromgólos elõnyünk lett.
A második félidõ hasonló iramban folytatódott. A félidõ felénél
már lehetett érezni, hogy ez a mi napunk lesz. Különösen a védekezésben jeleskedett a csapat, melyet igazol a 15 kapott gól, ami
igazán nem sok. Borostyán méltó cseréje volt Némethnek, kitûnõen védett. Úgy néz ki, hogy az edzéseknek eredménye van, mert
a második félidõ végére felõröltük az ellenfelet, pedig õk is
lelkesen küzdöttek.
Most végre leírhatom, hogy a jobb csapat gyõzött. Gratulálok a
csapatnak a gyõzelemhez! Köszönöm a sárbogárdi „B” közép biztatását, és az ezzel járó jó hangulatot. A következõ mérkõzésünk
november 24-én lesz Székesfehérváron az Alba Regia csapata
ellen, amely lezárja az õszi idényt.
Remélem, hogy a téli edzések meghozzák gyümölcsüket, és tavasszal taktikailag és erõnlétileg egy erõsebb csapattal várhatjuk a
megmérettetéseket.
Hajrá, Sárbogárd!

Cece—LMSK 1-1 (1-0)

Rehák Sándor

100 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Király, illetve Tombor. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.
Tác-Csõsz—Sergélyes SC 1-3 (0-3)
100 nézõ, vezette: Koszorús. Gólszerzõ: Pál, illetve Tömör L., Tömör Cs., Koller. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.
Kálozi SE—Adony VSK 3-1 (1-0)
250 nézõ, vezette: Szabó J. Gólszerzõ: Májer D. (2), Stivi, illetve
Král. Ifjúsági mérkõzés: 1-0.
Sárbogárd—Mezõszilas 3-2 (1-0)
100 nézõ, vezette: ifj. Nagy L. Gólszerzõ: Bognár, Bajor, Kõvágó,
illetve Horváth (2). Kiállítva: Lakatos (Sárbogárd). Ifjúsági
mérkõzés: 2-1.
Dég—Mezõfalva 0-4 (0-2)
100 nézõ, vezette: Kovács II. Z. Gólszerzõ: Rajna (3), Tórizs. Ifjúsági mérkõzés: 3-5.
Nagyvenyim SC—Jenõ KSK 3-1 (2-0)
80 nézõ, vezette: Balogh. Gólszerzõ: Pukánszky (2), Sárai, illetve
Tóth B. Ifjúsági mérkõzés: 15-0.
Enying—Kisapostag 4-3 (3-2)
100 nézõ, vezette: Bodri. Gólszerzõ: Paluska, Körmendi, Molnár,
Szabó, illetve Nagy, Mezei, Sörös. Ifjúsági mérkõzés: 2-4.
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Pálhalma—Sárszentmiklós 1-4 (0-2)
Pálhalma, 150 nézõ, vezette: Béd.
Pálhalma–Agrospeciál: Gyalus, Antal
(Idei), Sztanó, Dudás, Benczik (Viniczai),
Bozó, Cséza, Papp, Fehér, Tóth Á. Salamon (Éliás). Edzõ: Nagy Zoltán.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Palotás, Csanaki, Markovics, Huber,
Právics (Szabó Z.), Emperger (Bakos),
Berényi, Král (Vámosi). Edzõ: Masinka
László.
A mérkõzést megelõzõen a sárszentmiklósi szurkolók mindegyike csak a gyõzelmet tartotta elfogadható eredménynek,
köztük jómagam is, és már az elõzõ heti
cikkemben is sima gyõzelmet jósoltam,
igaz, a végeredmény tekintetében tévedtem, mert 4-0 arányú gyõzelmet gondoltam. Ezt alapoztam azon tényre, hogy több
olyan személlyel beszéltem, akik látták a
pálhalmai csapat lejátszott mérkõzéseit, és
ezek mindegyike kifejezésre juttatta, hogy
számukra érthetetlen, hogyan lehetnek az
élbolyban, mert a fociból sokat nem láttak
tõlük.
Többen engem is óva intettek az ennyire
bizakodó jóslástól, de ezt azért mertem
megtenni, mert ha megnézzük a hazai csapat meccseit, abból kitûnik, hogy a rangadót — egy kivételtõl eltekintve — elveszítette, és az utóbbi mérkõzéseket tekintve
velünk már élmezõny-rangadót játszik.
Már az elsõ percekben — a szokásoknak
megfelelõen — támadólag léptünk fel,
mely a 12. percben eredményre vezetett,
mikor Huber elfutása után a bepasszolt
labdáját a jó ütemben érkezõ Berényi a hálóba pörgette, 0-1. A 17. percben Berényi
indítására Emperger érkezett jó ütemben,

és a labda átvétele után kilõtte a hosszú
sarkot, 0-2. 37. perc: Hazai szabadrúgása
után kapusunk és védõink hibáját Tóth Á.
használta ki, 1-2. 65. perc: Právics végzett
el szabadrúgást, melyet Král vett át a
16-oson belül, és fordulatból kilõtte a sarkot, 1-3. 70. perc: ismét Huber futott el a
jobb oldalon, és menetrendszerû beadására Berényi érkezett, aki kapásból lõtt a
kapuba, 1-4.
A mérkõzés összképét tekintve egyetlen
percig sem forgott veszélyben a gyõzelmünk, csapatunk azt nyújtotta, amit tud, és
amit várt tõle a közönség. Ezzel a gyõzelemmel feljöttünk a negyedik helyre, ami
már kezd közelíteni kitûzött célunkhoz
(dobogó).
Az õszi szezonból még egy mérkõzés van
vissza, mely érzésem szerint szintén a forduló rangadójának tekinthetõ, mivel az
Alba Regia csapata látogat hozzánk, igaz,
ugyanekkor Bicske—Pálhalma mérkõzik
egymással. Ha hétvégén hozzuk a mérkõzést, ami meggyõzõdésem szerint lehetséges (ismét ki merem jelenteni: egy sima, általunk több góllal megnyert mérkõzésen),
Pálhalma pedig Bicskén vereséget szenved
(mely nagyon valószínû), akkor jobb gólarányunknak köszönhetõen a harmadik
helyen zárjuk az õszi szezont.
Sokan megrónak érte, hogy túlontúl optimista vagyok, mivel egy óvatlan pillanatban tettem egy olyan kijelentést is, hogy vigyáznunk kell, nehogy bajnokok legyünk.
Tartom olyan jó edzõnek Masinka Lászlót
(macskát), hogy a mostani formát át tudja
menteni a tavaszi szezonra, és a kedvezõ
sorsolásunknak köszönhetõen (az élboly-

ból csak az Albához megyünk), akármi is
megtörténhet.
Egy dologban biztos vagyok: a bajnokság
végén érmet akasztanak játékosaink nyakába, és hogy ez milyen színû lesz, az szinte
másodlagos. Részemrõl két kívánság fogalmazódott meg: 1. szerezzünk 100 gólt,
2. a gólkirály csapatunkból kerüljön ki,
melyek mindegyikére reális esélyünk van.
Ifjúsági csapatunk 3-0 arányú vereséget
szenvedett, mely szót nem érdemel, ezért
inkább a helyi sport sikerét öregbítõ tényrõl írok, mert Szabó Levente, Rohonczi
Gergõ U11-es korosztályban és Búzás
Ádám U9-es korosztályban a megye legjobbjai között a Fehérvár—Újpest mérkõzés elõtt a megyeválogatottban játszottak,
melyhez gratulálunk, és az elkövetkezendõkben további sok sikert kívánunk nekik
és itthon maradt társaiknak is.
Szabó Béla

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

14 10 2 2
14 10 2 2
14 9 1 4
14 8 1 5
14 7 4 3
14 8 - 6
14 9 2 3
14 7 1 6
14 5 2 7
14 4 5 5
14 5 1 8
14 4 2 8
14 4 2 8
14 3 2 9
14 3 2 9
14 1 1 12

45-14
27-11
26-12
47-18
25-17
30-18
30-23
26-22
25-29
12-19
24-24
17-24
14-33
13-35
12-36
15-53

32
32
28
25
25
24
23
22
17
17
16
14
14
11
11
4

Cece—Lepsény 1-1 (1-0)
Cece, 100 nézõ. Vezette: Bocsi Lajos.
Cece: Kimiti Z., Kimiti L., Hegedûs Gy.,
Király L., Csuti Z., Hegedûs J., Klazer, Németh, Vábró, Simon, (Király G.), Tóth.
Lepsény: Balázs, Durecz, Varga, Kovács,
Teichel, Nyikos, Gombor, Hornyák, Tombor, (Keresztes), Csizmadia, Reichardt,
(Nyikos G.).
Õszi napsütésben, mindkét csapat részérõl
sportszerû szurkolók elõtt lépett pályára a
két azonos pontszámmal rendelkezõ csapat. A hazaiak részérõl mindenki gyõzelmet várt az utolsó hazai mérkõzésen, hiszen már öt forduló óta is nyeretlen csapatunk.
A 4. percben Vábró kapáslövését védi a kapus. A 12. percben közvetett szabadrúgás a
16-oson belül a vendégek javára, Gombor
lövését a védõk hárítják. A 22. percben Simon szabadrúgását Király L. lövi a hálóba,
1-0.
A 28. percben Csizmadia 20 m-es lövése
száll kapu fölé. A 35. percben Gombor
szögletét Csizmadia 2 m-rõl kapu fölé feje-

li, egyenlítési lehetõség volt. A 40. percben
a vendégek szabadrúgása, Gombor lövését
védi Kimiti Z. A második félidõ elsõ helyzete a hazaiak elõtt adódik, Tóth beadását
Simon 8 m-rõl a kapus kezébe rúgja. Az 58.
percben Nyikos kap jó indítást, lövése kapu fölé száll. A 66. percben Vábró végezhet el szabadrúgást a kaputól 20 m-re,
azonban lövése nem találja el a kaput. A
80. percben vendégegyenlítés, Gombor
szabadrúgását Hegedûs még kirúgja, ám
Tombor lövésével már Kimiti Z. is tehetetlen, 1-1.
A hátralevõ idõben az eredmény már nem
változott. Az utolsó hazai mérkõzésen csapatunknak nem sikerült a gyõzelmet megszerezni, a látottak alapján a döntetlen
igazságosnak mondható.

Ifjúsági mérkõzés:
Cece—Lepsény 3-1 (0-0)
Vezette: Nagy Márk. Kiegyenlített elsõ
félidõ után biztos hazai gyõzelem született. A gólarány nem tükrözi a két csapat

közti különbséget. Góllövõk: Kovács István, Budai Gergely, Kovács Nándor.
November 23-án, vasárnap, ifjúsági és felnõtt csapatunk 11 és 13 órakor Mezõfalván
játszik bajnoki mérkõzést, indulás 9.30-kor
a sportpályáról.
Hajrá, Cece!
Pozsár László

A Femol-csoport állása:
1. Baracs
2. Káloz
3. Nagyvenyim
4. Adony
5. Lajoskomárom
6. Seregélyes
7. Mezõfalva
8. Sárbogárd
9. Jenõ
10. Enying
11. Cece
12. LMSK
13. Mezõszilas
14. Dég
15. Kisapostag
16. Tác-Csõsz

14 10 2 2
14 9 2 3
14 9 1 4
14 9 - 5
14 7 4 3
14 8 - 6
14 7 2 5
14 7 2 5
14 5 5 4
14 5 2 7
14 4 5 5
14 4 5 5
14 4 3 7
14 1 5 8
14 1 3 10
14 - 3 11

34-15
42-18
33-29
49-26
38-26
31-21
29-18
24-28
32-32
23-32
18-17
22-30
20-32
11-36
17-40
12-35

32
29
28
27
25
24
23
23
20
17
17
17
15
8
6
3
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Ötvenöt fõ közmunkaprogramban
A Sárbogárdi Kistérségi Társulás múlt héten ülésezett. Döntöttek arról, hogy 55 fõ
alkalmazására pályáznak a közmunkaprogram keretében.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
pályázati felhívást tett közzé a munkaképes korú, regisztrált álláskeresõk, legalább
40 %-ban szociális segélyezettek részére.
A sárbogárdi kistérségben e pályázatban
55 fõt lehet 2 hónapra foglalkoztatni. A
kistérség vállalja az 55 fõ foglalkoztatását a
2008. december 10-étõl 2009. február 10éig terjedõ idõszakban. Sárbogárd 20 fõt, a
térség másik 9 települése 35 fõ foglalkoztatna erre az idõre.

Tiltakozás a megszorítások ellen
Csatlakozott a kistérség a móri kistérség
kezdeményezéséhez, melyben tiltakoznak
a kistérségek, önkormányzatok mûködését lehetetlenné tevõ megszorító intézkedések ellen.
A polgármesterek úgy látják, hogy a parlament elé kerülõ költségvetés (ha elfogadják) az önkormányzatokat tömegesen
csõdhelyzetbe fogja sodorni.
Egyéb más hatások is megzavarják a települések egyensúlyozott mûködését:
— a gazdasági válság hatására a gazdasági
növekedés lelassul, így munkahelyek szûn-

nek majd meg, mellyel együtt az önkormányzatok iparûzési adóból származó bevételei számottevõen csökkeni fognak;
— tovább nõnek majd az energiaszektor
költségei;
— nem lesz esély a különbözõ pályázatok
adta lehetõségek kihasználására.
Észrevehetnék, hogy a nagyvárosokon kívül is van élet Magyarországon. S végül azzal a meggyõzõdéssel élve, hogy külön-külön csak szélmalomharcot vív mindenki, de
összefogással akár pozitív eredmény is születhet, a kistérség polgármesterei egyhangúlag csatlakoztak a tiltakozáshoz.
Hepp Zsuzsa

Kisgimis matematikai 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 a matematikai 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. Andrásnak hatszor annyi bélyege van, mint Gábornak. Gábornak 45 bélyeggel kevesebbje van, mint Andrásnak. Hány bélyegük van külön-külön?
Írd le (vagy rajzold le) a megoldás menetét!
Gábor bélyegeinek száma: …………
András bélyegeinek száma: ………..
2. Egy vásárban a következõ üzleteket kötötték. Egy libáért adtak egy kacsát és két nyulat. Két kacsát cseréltek egy libára és egy nyúlra.
1 liba = 1 kacsa + 2 nyúl
2 kacsa = 1 liba + 1 nyúl
a) Hány nyúlért lehet elcserélni egy kacsát? …………
b) Hány nyúlért lehet elcserélni egy libát? …………
c) Írd értékük szerint növekvõ sorba a libát, a nyulat és a kacsát!
…………………… < ………………….. < …………………..
3. Az úszóverseny döntõjében már csak négyen voltak: Anikó, Bea, Cili és
Dóra. A következõket tudjuk:
– Nem volt holtverseny.
– Nem Anikó volt a negyedik.
– Dóra Bea mögött végzett.
– Dóra megelõzte Anikót.
Melyik lány hányadik helyezést ért el?
a) 1. helyezett: .......................................
b) 2. helyezett: .......................................
c) 3. helyezett: .......................................
d) 4. helyezett: .......................................
4. A 0, 1, 2, 3 számjegyek felhasználásával írd le azt a négyjegyû számot,
amelyikre teljesül a következõ feltétel!
a) A legnagyobb páratlan szám, amelyikben mind a négy számjegy elõfordul:
.................................
b) A legkisebb páros szám, amelyikben mind a négy számjegy elõfordul:
.................................

c) A legkisebb szám, amelyben egyetlen számjegy sem fordulhat elõ kettõnél
többször: ..........................
d) A legnagyobb olyan szám, amelyben a tízesek helyén álló szám alaki értéke
a lehetõ legnagyobb és kettõnél többször nem fordulhat elõ benne egyetlen
számjegy sem: ………......…
5. Az 1, 2, 3, 4, 5 számok közé írd be a hiányzó mûveleti jeleket úgy, hogy
igaz legyen az egyenlõség!
(Segítségül néhány mûveleti jelet mi már beírtunk a számok közé.)
a) 1 2 3 4 5 = 120
b) 1 2 3 + 4 5 = 25
c) 1 2 + 3 4 – 5 = 5
6. 460 forintom van. 50, 30 és 100 forintos csokoládéból szeretnék vásárolni. Legfeljebb hány darabot vehetek, ha:
a) mindhárom félébõl ugyanannyit kérek? .....................................................
b) úgy vásárolok mindhárom félébõl, hogy az 50 és 30 forintos csokoládéból
ugyanannyit veszek, és így az összes pénzem elköltöm? ..............................
c) úgy vásárolok mindhárom félébõl, hogy a 30 és 100 forintos csokoládéból
ugyanannyit veszek, és még 50 forintom marad? .........................................
7. Kata, Brigi és Anna barátnõk. Ugyanabba az iskolába járnak. Mindhárman szokatlan módon adták meg otthonuk és az iskola távolságát.
Brigi így: 2 km és még feleannyi
Kata így: negyed km + 10000 dm
Anna így: másfél km + 1025 m
Ki milyen messze lakik az iskolától?
a) Brigi: ………... km
b) Kata: ………..... m
c) Anna: ………… m
d) Ki lakik legmesszebb az iskolától? .............................................................
e) Hány km-rel lakik messzebb az iskolától Anna, mint Kata? ........................
f) Legfeljebb hány méterre lakhat egymástól Kata és Anna? .........................
8. Milyen természetes számok (0, 1, 2, 3, ….) írhatók a o helyére, hogy
az állítások igazak legyenek?
a) 90 + o  5 » 100 (tízesekre kerekítve)
A o értéke lehet: …………………………………………
b) 90 + o  5 » 100 (százasokra kerekítve)
A o értéke lehet: …………………………………………
9. Két tartályban összesen 150 liter víz van. Az elsõ tartalmának felét átöntjük a másodikba.
a) Ha az elsõben 28 liter maradt, mennyi lett a másodikban?
……………
b) Ha az elsõben 4 liter maradt, mennyi volt a másodikban eredetileg?
……………
c) Ha a másodikban 140 liter lett, mennyi volt az elsõben eredetileg?
……………
Jó felkészülést kívánok!
Boda János igazgató

Bogárd és Vidéke 2008. november 20.
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„Kerékvetõ
köveken” jártunk
November 14-én 18 órakor a mûvészetek
kedvelõi ellátogathattak a József Attila
Mûvelõdési Központba, Varga László kiállítására, ahol Kerékvetõ kövek címmel
szebbnél szebb festményeket csodálhattunk meg, s verseibõl, írásaiból is szemezgethettünk kedvünkre. A kiállítást Macsim András nyitotta meg, akit Varga
László barátjaként, alkotótársaként tisztelhetünk, majd Dizseri Barnabás prózáját
és szavalatát hallhattuk, aki élethûen közvetítette Coelho gondolatait, s Varga
László költeményébõl is felcsendültek sorok. Ezt követõen a gitár hangja ragadta
tovább a közönséget egy Bródy-számmal,
melyet Mezõ Bálint adott elõ.

A képek önmagukért beszéltek. A szerzõt
többek között Székelyföld, Olaszország és
Horvátország ihlette meg. Kalandozhattunk Velencében, ringhattunk a gondolákon, elmerülhettünk a hûs habokban, vagy
akár részt vehettünk egy kalandos „kiránduláson” Krk szigetén.
Az írások és költemények elgondolkodtatták az embert. Sajátos életérzést tükröz az
alkotó megélt tapasztalatokból táplálkozó
filozófiája, miszerint a gyermekkorban a
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Jöjjön moziba, a
mûvelõdési otthonba!
2008. november 22. 19 óra

A spanom csaja
Színes, feliratos, amerikai vígjáték

homokozóban ott van a homokvárakat
építõk és az azokat szétrúgók tábora. A felnõttek mai világa ugyanezt az elvet követi,
csak sajnos egyre több azoknak a száma,
akik szétrúgják a homokvárakat, nem pedig építik.
Ez a kiállítás építõleg hatott mindenkire, s
megtekinthetõ december 15-éig a mûvelõdési ház kamaratermében.
Hepp Zsuzsa

ÉKSZERKÉPEK

Alexis (Kate Hudson) okos, gyönyörû, szexi és önfejû, minden férfi álma. Így Dustiné
(Justin Biggs) is, aki öt hét randizgatás
után annyira begõzöl a szerelemtõl, hogy a
lány ijedtében gyorsan lapátra is teszi.
Nincs mit tenni, az elkeseredett fiú szakemberhez fordul, aki történetesen Tank
(Dane Cook), a legjobb haverja. A bármelyik lányt könnyedén megkapó és megbántó Tank ugyanis különös „szakmát” választott: frissen kirúgott férfiak exbarátnõit viszi randizni. Méghozzá életük legrosszabbjára. Minden erejével azon van,
hogy pokollá tegye a randevút, olyannyira,
hogy a lány visszasírja a régi pasiját, és hanyatt-homlok meneküljön egykori kedvese karjaiba. Alexis azonban más tészta,
Tank eddigi legnagyobb kihívása. A lány az
elsõ ugyanis, akirõl leperegnek a trükkök
és tudja, hogyan reagáljon a szerelmi blöffre. A dolog nem alakul túl jól, vagyis inkább túl jól alakul, és Tank egyre kevésbé
„szakmai” szemmel tekint az ügyre, inkább valami furcsa bizsergést érez.

címmel kiállítás nyílik

Monhaltné Patkós Mária
munkáiból

2008. november 25-én
a Madarász József Városi Könyvtárban.
A kiállítás megtekinthetõ a könyvtár nyitvatartási idejében
2008. december 6-áig.

Megjelent Hargitai
nagymama szakácskönyve
ÉTELED AZ ÉLETED
címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot árusító
boltokban, 2.500 Ft-os áron.
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HA KEVÉS A BAJ, KÉSZÍTS TÖBBET
Nagymama
receptjei
Tyúkgulyás
Hozzávalók: fél tyúk, 400 g krumpli, 100 g
lecsó, 150 g sárgarépa, 100 g gyökér, 2 db
vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 60 g
zsír, 1 db pörköltkocka, só, pirospaprika,
köménymag, a csipetkéhez: liszt, tojás,
só.
Elkészítés: a tyúkot feldaraboljuk, a májat és
a zúzát kis darabokra vágjuk és megsózzuk. A
finomra vágott vöröshagymát megpirítjuk a
felhevített zsíron, megszórjuk a pirospaprikával, gyorsan elkeverjük, rátesszük a húst, a
zúzát és a májat, ízesítjük a zúzott fokhagymával, a köménnyel, kevés vizet öntünk alá,
és fedõ alatt, lassú tûzön pároljuk. Az elfõtt
levet pótoljuk. Közben félig megfõzzük 1 db
pörköltkocka hozzáadásával a megtisztított,
kockára vágott zöldséget. A krumplit kockákra vágjuk, majd amikor a hús kezd puhulni,
hozzáadjuk a zöldséggel és a levével együtt.
Felengedjük vízzel, hozzáadjuk a lecsót, csipetkét, és az egészet puhára fõzzük.

Májropogós
Hozzávalók: 0,5 kg máj, 1 tojás, 1 nagyobb
burgonya, 1 evõkanál liszt, olaj.
Elkészítés: a májat ledaráljuk, a burgonyát a
héjában megfõzzük. A ledarált májhoz hozzáadjuk a tojást, a szintén átdarált fõtt burgonyát, egy evõkanál lisztet. Az egészet jól
összekeverjük. Tarkedlisütõben, forró olajban sütjük mindkét oldalát. Kb. 8 darab lesz
belõle. Melegen sóval megpergetjük, mert
sütés elõtt nem szabad sózni.

Sajtos csiga
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dl tej, 2,5 dkg
élesztõ, 1 tojás, 3 evõkanál porcukor, 2
evõkanál só, 6 db kocka-, vagy tömlõs
sajt, 10 dkg reszelt sajt.
Elkészítés: a lisztet összekeverjük a cukorral
és a sóval, a közepébe mélyedést készítünk
és a meglangyosított tej felét beleöntjük. Belemorzsoljuk az élesztõt, és hagyjuk, hogy kb.
5 perc alatt felfusson. Ekkor beletesszük a tojást, és dagasztógéppel, vagy kézzel — a
maradék tej hozzáadásával — kemény tésztát dagasztunk. Akkor jó, ha elválik az edény
falától. Letakarjuk, és fél órát pihenni hagyjuk. Ekkor kettévágjuk a tésztát, és az egyik
darabot kinyújtjuk (kb. fél cm vastagra), szétkenjük rajta a kocka-, vagy tömlõs sajtot, és
összehajtogatjuk, majd rögtön újra ki is
nyújtjuk. Rászórjuk a reszelt sajt felét és feltekerjük. Felszeleteljük, kivajazott tepsibe állítjuk, és még hagyjuk kelni egy kicsit (kb.
10-15 perc), mielõtt sütõbe tesszük. A másik
adag tésztát is elkészítjük ugyanígy, megkenjük a tetejét és megsütjük.

Az ember leül a szövegszerkesztõ elé, és
gyerünk! Írjál, apafej!
Írjak, de mit?
Annyi mindenféle volna! Ha reggeltõl estig ütögetném a billentyûket, akkor se
gyõzném. Itt van, ugye, ez a gazdasági világválság. Tudjuk-e jövõre is fizetni a részleteket, vagy beáll a családi pénzügyi csõd?
Nem mindegy! Miben lehet most biztos az
ember? Aztán itt van a belpolitika dolga, a
magyar történelem egyik legügyesebb kötéltáncosának szédületes manõverei a kifeszített kötélen. Szinte már nem is azt figyelik milliók, hogy mit csinál, hanem hogy
mikor pottyan le. De itt van ez a szlovák
ügy is. Hihetetlen, hogy politikus személyiségek, akik ugyebár elvileg a jóra és az
igazra tettek esküt, ennyire meg tudják
mérgezni a levegõt, más szóval ennyire el
tudnak rontani valamit. Tényleg dermesztõ feltenni a kérdést: miért baj egy felelõs
figurának, hogy egy másik ember nem
azon a nyelven beszél, mint õ? Fél szegény
Szlota, vagy mi a neve, hogy a magyarok elperlik Szlovákiától a Duna túlsó partját,
ahol csupa magyar él. Az nagyon rosszul
esne nekik, a Duna nélkül az az ország
nagy bajba kerülne. Az külön kellemetlen
számukra, hogy valaha az egész országuk
csupán Magyarország egy kis része volt.
Persze, hogy szeretnék még a történelemkönyvekbõl is kitépni azokat a lapokat.
Nem tudják feldolgozni, kitalálnak tücsköt-bogarat, hogy kimagyarázzák valahogy ezt a számukra kínos tényt. A magyarokat betolakodónak, erõszakos hódítónak tüntetik föl, gyûlölködést szítanak.
A magyar történelemkönyvek a szlovákokat szimpatikus népként emlegetik. A Rákóczi-féle szabadságharcban vagy 184849-ben együtt harcolt az elnyomás ellen
magyar és szlovák. Mikszáth Kálmán, a

nagy író minden bizonnyal részben szlovák
származású volt, akárcsak mûveinek számos alakja Olej Tamástól (Az a fekete folt
címû novella) Kopereczki Izrael Izsák fõispánig (A Noszty fiú esete Tóth Marival). Az
én szülõfalumban az öregek még gyermekkoromban is tótul, azaz szlovákul beszéltek egymással. Egy ottani régebbi tanító
kinyomozta, hogy Mária Terézia idejében
költöztek szlovákok a törökök által kipusztított Buda környéki dombvidékre, ahol a
zord északi hegyvidéknél enyhébb idõjárás, jó termõföld várta õket. Az apám ottani temetésén egy kis férficsoport szlovák
temetési énekre zendített rá. Azt hiszem,
könny szökött a szemembe. Hogy miért?
Nagyon bonyolult. A szláv nyelvek általában nagyon bensõségesek tudnak lenni.
Aztán meg ott a temetõben a sírok fölött
szállongó ének egy kipusztult kultúra foszlányait lebegtette meg; földtúró, Isonzónál
vérzett dédapák, ükapák kísértetei jelentek meg ott.
Aligha van fajilag kristálytiszta magyar
egyén a Duna folyása mentén. Mellesleg
maga a magyar is kevertfajta: Észak-Szibéria és Kelet-Ázsia vére vegyült Árpád népében. A magyar meg a szlovák kölcsönös
vérátömlesztésben, olykor veszekedõ, olykor meghitten baráti viszonyban álló testvérként él együtt évszázadok óta a Kárpát-medencében. Ezen, mit sem változtat,
ha egy politikus zavart fejû szövegeket bocsát ki magából.
Az emberek kapva kapnak azon, ha valamit vagy valakit gyûlölni lehet. Ilyen az ember. Azonban aki normális, az azt is tudja,
hogy a gyûlölet rossz dolog, vadállati tulajdonság. Aki gyûlöletet szít, azzal igyekszem nem törõdni.
(L. A.)

Irka Mikulás-kupa 2008
ASZTALITENISZ-VERSENY
A verseny célja: az asztalitenisz népszerûsítése, versenyzési lehetõség biztosítása az érdeklõdõk és
játszani kívánók számára.

A verseny ideje: 2007. december 7. 9.30 óra.
A verseny helye: Sárbogárd, a Szent István Általános Iskola tornacsarnoka.
A verseny rendezõje: Irka Papír—Írószerbolt Sárbogárd, Sárbogárd AK. Versenybíróság: Papp László
elnök, Lovász Lajos elnök h. Versenyszámok: 2 fõs csapatok, rövidített DC-formában (NB III-tól lefelé).
Egyéni verseny amatõr indulók részére, létszámtól függõen, egyenes kiesés, vagy csoportmérkõzések
és fõtábla. Nevezés: a helyszínen 8.45 óráig. Díjazás: az elsõ helyezetteknek érem és kupa, a további
helyezettek éremben részesülnek. Költségek: a rendezés költségei a rendezõket, egyéb költségek a
résztvevõket terhelik. Egyebek: minden itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ versenyszabályaiban foglaltak az irányadók.
Az öltözõben hagyott értékekért a rendezõség nem vállal felelõsséget.
A helyszínen asztalitenisz-felszerelések, ütõk, borítások, mezek stb. vásárlására lesz lehetõség.
A Sárbogárdi Asztalitenisz Klub vezetõsége
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A hiéna és a hold
Egyszer a hiéna csontot talált. Foga közé
fogta, és magával vitte.
Azon az éjszakán a hold csodálatosan
fénylett, a víz, ami mellett elhaladt, nyugodt volt.
Mikor a hiéna meglátta a holdat a víz tükrén, eldobta a csontot, és meg akarta kaparintani magának, mivel azt hitte, hogy egy
zsírosabb húsdarab. Ráugrott, de nem lelte meg, csak fülig elmerült a vízben, amit
alaposan felkavart. Kimászott a partra, és
várt, mozdulatlanul.
A víz lecsillapodott, s újra megjelent tükrén a hold. A hiéna megint ugrott egyet,
mert hirtelen akarta megkaparintani a
holdat. Már azt hitte, megvan, pedig még
vizet sem tartott a szájában.
A hiéna újból kikecmergett a partra, és lesben állt. Arra jött egy másik hiéna, elcsente
a csontot, és otthagyta a várakozót. Lassan
hajnalodni kezdett, és a hold fénye eltûnt a
nappali fényben. A hiéna pórul járt. De
másnap is visszatért, visszatért naponta,
míg egészen le nem taposta a környéket.
Sokan nevettek a hiénán, aki újra meg újra
belevetette magát a vízbe, harapta a vizet,
ami kicsorgott a pofájából, s nem marad
benne semmi.
Azóta, ha valakit kinevetnek a butaságáért, azt mondják neki:
– Olyan vagy, mint a hiéna, aki eldobta a
csontot, és nem szerzett magának semmit,
mert a holdat látta a vízben.

A csillagok
szíve
Hallgattam a csillagok beszédét. Azt
mondják a csillagok: – Cau! Cau!
Kérdeztem nagyapámat: mit jelent a csillagok beszéde? Nagyapám akkor, azon a hûvös estén kunyhója elõtt üldögélve elmondta nekem az emberek és a csillagok
beszélgetését:

Rejtvény

Amikor nagy az éhínség, a busmanok a
csillagokhoz fohászkodnak: adnának a szívükbõl egy darabot, hisz minden csillag
olyan nagy, s bizonyára tele van eleséggel.
Adjanak hát szívükbõl a szegény busmanoknak, hogy azok is jóllakjanak.

1. Mi a hiányzó szó? Melyik szó illik a
sorok végére?
AGAR...
KOH...
FOG...
RÁK...
KÁR...
2. Melyik óceánban van a Golf-áramlat?
3. Ki követte I. Szent Istvánt a trónon?
a. Aba Sámuel
b. Orseolo Péter
c. I. András
Beküldési határidõ: november 25.

Ilyenkor mondják a csillagok: – Cau! Cau!
Az emberek meg visszafelelnek nekik: –
Cau! – és félnek, hogy a csillagok megbûvölik a gazellákat, hogy ember el ne ejthesse. Amikor feltûnik egy-egy csillag, nagyapám így beszél hozzá:
– Tele van a szíved, te csillag, adj hát nékem belõle! Vedd helyette az én szívemet,
az én éhezõ szívemet! Éhezem, koplalok,
jóllaknék egyszer már én is, mint te! Tele
van a gyomrod, adj hát belõle nékem!
Vedd helyette az én gyomromat, az én
éhezõ gyomromat! Jóllakott vagy, nagy
vagy, én meg éhezem, koplalok. Koplalj
egyszer te is! Add nékem a karodat is, vedd
helyette az enyémet! Nem ejt már vadat az
én karom, elhibázom mind a célt.

Rejtvénymegfejtés
1. GÖ — RÖG — BI, LA — TOR —
TA, KÓ — BOR — ÍT, AL — VÁZ —
OL.
2. Bulgáriában.
3. Vízfestés.
Sajnos, helyes megfejtést senki
sem küldött be.

Heti idõjárás

Kívánta erõsen, bár eltalálná nyila a gazellát, azért kérte a csillag karját, s adta volna
helyébe a magáét, hisz azzal egyre csak célt
tévesztett. Befejezte a fohászát nagyapám,
leült a kunyhója elé, s arra gondolt: de jó
volna meghegyezni a nyilait, felajzani íját,
elejteni azt a gazellát!
Válogatás Kelet-, Dél- és
Nyugat-Afrika népmeséibõl

Csütörtökön változóan, északon erõsen
felhõs lesz az ég, és elsõsorban az északi
tájakon alakul ki kisebb esõ. Péntek délutántól egy markáns hidegfront felhõzetébõl sokfelé várható esõ, ami az ezt
követõ éjszaka során már havazásba
megy át, ám az ország nagy részén ezután hamarosan meg is szûnik a csapadék. Tartósabb hóesésre inkább csak
délen és keleten számíthatunk. Ezután
télies, változékony napok következnek:
a hosszabb-rövidebb napos idõszakok
mellett vasárnap csak néha, hétfõn már
többször megnövekszik a felhõzet,
amibõl hózáporra, kisebb havazásra is
számíthatunk.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR
November 22., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Hét mérföld 8.39 TS 8.40 Delta
9.05 Élni tudni kell! 9.35 KészPénz 10.06 TS 10.08 Stílus 10.35 MotorVízió 11.04 TS 11.05 Fogadóóra 11.33
TS 11.35 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10 Idõjárók
12.28 TS 12.35 Flores 13.25 Pizsamaparti 13.50 Ötös
fogat 14.20 Gyermekszínház 15.25 Teknõc a láthatáron
15.55 Klipperek 2. 0 16.25 A nagy versmondás 17.00
Linda 18.00 Angyalbõrben 19.00 Luxor-sorsolás 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Operaverseny és fesztivál a Mezzo
Televízióval 21.10 Hírek 22.15 68-as Mozi Klub 22.20
Edukators 0.45 Sporthírek 1.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai
6.25 Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilm
10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Havazin 13.15 Miért ne
Emily? 13.10 A hálózat csapdájában 14.40 Robin Hood
15.30 Eltûntnek nyilvánítva 16.25 Kipurcant a bébicsõsz, anyának egy szót sem! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Szombat esti láz 22.10 Apokalipszis
angyalai 0.05 Hellbound – Út a pokolba 1.40 Figyelõk
2.30 Egy rém rendes család 2.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.45 Mókás állatvilág 11.15 Kalandjárat 11.45 Babavilág 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 Egy indián Párizsban 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Megasztár 4. 21.45 Popdaráló 22.15 Megasztár 4. 23.05 Amerikai pszicho 0.55 Mentõhelikopter
1.45 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 Rendszerváltoztatók – 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 21.47 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 23., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.25
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.55 „Így
szól az Úr!” 9.00 Engedjétek hozzám… 9.05 Katolikus
krónika 9.35 Egyházi naptár 9.45 Evangélikus magazin
10.10 Református ifjúsági mûsor 10.20 Mai hitvallások
10.45 A Bory-vár 11.05 Találkozások a Taizéi Roger
testvérrel 12.00 Hírek 12.10 TS – Bajnokok Ligája Magazin 12.40 TS – Pannon Kupa Nõi kézilabdatorna 14.45
Földünk a magasból 15.40 Unokáink sem fogják látni
16.10 Elisa Di Rivombrosa 17.05 Kultúrház 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 9.30 Receptklub 9.50 Rendszerváltó portrék
10.25 Játék 11.30 Európai idõ 11.50 MeneTrend 12.00
Híradó 12.10 Magyar autósport-magazin 12.30 Tuti
gimi 13.25 A dadus 13.55 Dirty Dancing 14.25 Majomszeretet 15.20 Tiszta Hawaii 16.20 Nincs kettõ négy
nélkül 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 X-Men 2.: A
kívülállók 22.40 Heti hetes 23.55 Rendszerváltó portrék
0.30 Bizsergés 2.25 Egy rém rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.30 Joey 10.00 Ingatlanbróker 10.30
Két testõr 11.00 Stahl konyhája 11.30 Walker, a texasi
kopó 12.35 Psych – Dilis detektívek 13.35 Smallville
14.35 Célkeresztben 15.35 Kaszakõ 17.30 Senorita
Szöszi 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A csajom apja
ideges 22.10 10! 23.10 Harcosok klubja 1.45 Madarak
3.45 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Unitárius istentisztelet 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 20.04 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 24., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Növények és emberek 11.00 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 18.35
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 Esti kérdés 23.30 Hírek
23.35 Sporthírek 23.40 Takács Zsuzsa 70 0.10 Szeress,
ha mersz
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 13.30 Disney-rajzfilm 13.55 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 20.00 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Gyõzike 22.20 Showder Klub 23.30
Hangyák a gatyában 2. 1.05 Reflektor 1.25 Bundesliga
2.35 Autómánia 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Marsupilami 9.30 Jóban-Rosszban 10.00 Stahl
konyhája 10.15 Kvízió délelõtt 10.55 Teleshop 12.20
Kvízió 13.15 Vadnyugati bosszúállók 14.50 Zorro 15.50
Joshi Bharat 16.50 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív
18.30 Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.45 Hal a tortán
20.45 Sztárok a fejükre estek 21.45 NCIS – Tengerészeti helyszínelõk 22.45 Gyilkos számok 23.45 Különleges
ügyosztály 0.35 Tények este 1.05 Star Trek 10. –
Nemezis 2.55 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 13.22 Lány keres fiút, fiú keres lányt
13.30 A görög katolikus 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 25., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám:
Kambodzsa 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A palota ékköve
13.35 Srpski ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Kárpát expressz 15.00 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 Életképek
21.50 Kedd este 22.25 Kultúrház 22.40 Az utókor ítélete
23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.25 Fotográfia
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 Madeline, a csínytevõ csitri 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 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 1.25 Parazita 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 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 A Sivatagi Róka hadjárata 14.50 Zorro
15.50 Joshi Bharat 16.50 Szellemekkel suttogó 17.55
Aktív 18.30 Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.45 Hal a
tortán 20.45 Sztárok a fejükre estek 21.45 Bíbor folyók
23.50 A médium 0.40 Tények este 1.10 Anarchisták
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
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04

2008. november 20. Bogárd és Vidéke
Rádiószínház 13.23 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 26., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám
10.10 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lovasa 13.05
Eszem-iszom 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 TS – Bajnokok Ligája Labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda este 23.35
Lapozó 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.15 Az utolsó út
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 Autós csajok 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 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A
nyakörv 23.25 Az egység 0.25 Reflektor 0.45 Célkeresztben 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Marsupilami 9.30 Jóban-Rosszban 10.00 Stahl
konyhája 10.15 Kvízió délelõtt 10.55 Teleshop 12.20
Kvízió 13.15 Ádám és Éva magánélete 14.50 Zorro
15.50 Joshi Bharat 16.50 Szellemekkel suttogó 17.55
Aktív 18.30 Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.45 Hal a
tortán 20.45 Sztárok a fejükre estek 21.45 Doktor
House 22.45 Shark – Törvényszéki ragadozó 23.45 Eureka 0.35 Az ügy 1.05 Tények este 1.35 Sinatra árnyékában 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 13.22 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 27., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám
10.05 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lovasa 13.10
Eszem-iszom 13.30 Slovenski utrinki 13.55 Együtt
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 Kutyahûség 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 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Hippolyt 23.20 Házon kívül 23.55 Boszorkák 0.55 Reflektor 1.15 Egy rém rendes család 1.40 Infománia 2.15
Házon kívül 2.40 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 16.50 Szellemekkel suttogó 17.55 Aktív
18.30 Tények 19.05 Jóban-Rosszban 19.45 Hal a tortán

Bogárd és Vidéke 2008. november 20.
20.45 Sztárok a fejükre estek 21.45 A fõnököm
lánya 23.20 Csillagkapu 0.10 Tények este 0.40
Strucc 1.10 Csillagkapu 2.00 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
13.23 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 28., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az
én hazám 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 Fórum 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 Sára Sándor 75 23.45 TS –
Bajnokok Ligája Labdarúgó-mérkõzés
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 Nagyon lazák 12.00 Hírek
13.10 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 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
CSI: New York-i helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék 23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.40 Itthon
1.00 Boogie Boy 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Marsupilami 9.30 JóbanRosszban 9.55 Stahl konyhája 10.00 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop 12.00 Kvízió 12.50 Old
Shatterhand 14.50 Zorro 15.50 Joshi Bharat
16.50 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 Nora
Roberts: Holdfogyatkozás 23.50 Hõsök 0.45 Tények este 1.15 A cápa 3.15 Vak igazság
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
zsidó vallási felekezet 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 a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén
a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián, valamint az EMW-hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének
mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
November 22., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Foci: Sárbogárd—Mezõszilas (100’), Kézi: Gréta Bútor—
Alap (45’), VUK (20’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Az
Apponyi család története (80’), 20 éves öregdiákok (80’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 A sárbogárdi nyugdíjasok
ünnepe (80’), Szabó Magdi temetése, Teremfoci: Horváth
Ker.—B. B. Truck SE, Vasutas—Hörpintõ
November 23., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Az Apponyi család története (80’), 20 éves öregdiákok
(80’) 13.00 Heti híradó 15.00 Leader-pályázatok (60’), Új
ravatalozó Rétszilason (35’), Illyés-szavalóverseny (45’),
Simon Aladár verses estje (60’), Megalakult a sárbogárdi
munkáspárt (20’) 19.00 Heti híradó 20.00 Hitélet
November 24., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A sárbogárdi nyugdíjasok ünnepe (80’), Szabó Magdi temetése,
Teremfoci: Horváth Ker.—B. B. Truck SE, Vasutas—Hörpintõ 13.00 Heti híradó 15.00 Foci: Sárbogárd—Mezõszilas (100’), Kézi: Gréta Bútor—Alap (45’), VUK (20’)
19.00 Heti híradó 20.00 Idõsek ünnepe Alapon (90’), Tavaszi hangverseny (46’), Teremfoci: OMV—Reál Margit,
Pentagri—Twister
November 25., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 Heti híradó 15.00 Idõsek ünnepe Alapon (90’), Tavaszi hangverseny (46’), Teremfoci: OMV—Reál Margit,
Pentagri—Twister 19.00 Heti híradó 20.00 Thürmer Gyula
a stúdióban (20’), Megnyílt az ásványvíz-palackozó (35’),
Nyugdíjas rendõrök napja (35’), Reneszánsz Cecén (35’),
Varga László kiállítása (30’)

November 26., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Thürmer
Gyula a stúdióban (20’), Megnyílt az ásványvíz-palackozó
(35’), Nyugdíjas rendõrök napja (35’), Reneszánsz Cecén
(35’), Varga László kiállítása (30’) 13.00 Heti híradó 15.00
100 éves Juliska néni (30’), Filmszemle (30’), Tüskevár 11.
(30’), Kézi: Gázmodul—Seregélyes, T34—Simontornya
19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Megyei foci (100'),
Sárszentmiklós—Alba Regia foci (90'), VUK (30')
November 27., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Megyei foci (100'), Sárszentmiklós—Alba Regia foci (90'),
VUK (30') 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Thürmer Gyula a
stúdióban (20’), Megnyílt az ásványvíz-palackozó (35’),
Nyugdíjas rendõrök napja (35’), Reneszánsz Cecén (35’), Varga László kiállítása (30’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Hitélet
November 28., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 100
éves Juliska néni (30’), Filmszemle (30’), Tüskevár 11. (30’),
Kézi: Gázmodul—Seregélyes, T34—Simontornya 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Hitélet 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Thürmer Gyula a stúdióban (20’), Megnyílt az ásványvíz-palackozó (35’), Nyugdíjas rendõrök napja (35’), Reneszánsz Cecén (35’), Varga László kiállítása (30’)
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 20., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárszentmiklós–Etyek foci (100’), Sárbogárd–Martonvásár kézilabda (65’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra
között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Simontornya–Toledo kézilabda (45’), A sárbogárdi nyugdíjasok ünnepe (92’)
November 21., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Az Apponyi család története (69’), Illyés-szavalóverseny (35’), Simon Aladár verses estje (62’) 13.00 Heti híradó 14.00 Evangelizáció Sáregresen (92’), Hálaadó istentisztelet (120’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Új ravatalozó Rétszilason (32’), Megalakult a sárbogárdi Munkáspárt 2006 (25’), Leader-pályázatok (60’),
Húszéves öregdiákok (91’)
November 22., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Tüskevár tábor – 12. (26’), Természeti értékeink – 4.
(38’), Filmszemle (26’), „Viva la musica” kórushangverseny (59’) 13.00 Heti híradó 14.00 Új ravatalozó Rétszilason (32’), Megalakult a sárbogárdi Munkáspárt 2006
(25’), Leader-pályázatok (60’), Húszéves öregdiákok (91’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Az Apponyi
család története (69’), Illyés-szavalóverseny (35’), Simon
Aladár verses estje (62’)
November 23., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Simontornya–Toledo kézilabda (45’), A sárbogárdi

nyugdíjasok ünnepe (92’) 13.00 Heti híradó 14.00 Cece—
LMSK foci (97’), Videoton Utánpótlás Kupa (20’), Teremfoci:
Horváth Ker.–B. B. Truck SE (43’), Vasutas–Hörpintõk (43’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Evangelizáció
Sáregresen (92’), Hálaadó istentisztelet (120’)
November 24., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Az Apponyi család története (69’), Illyés-szavalóverseny
(35’), Simon Aladár verses estje (62’) 13.00 Heti híradó 14.00
Tüskevár tábor – 12. (26’), Természeti értékeink – 4. (38’),
Filmszemle (26’), „Viva la musica” kórushangverseny (59’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Új ravatalozó
Rétszilason (32’), Megalakult a sárbogárdi Munkáspárt 2006
(25’), Leader-pályázatok (60’), Húszéves öregdiákok (91’)
November 25., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Evangelizáció Sáregresen (92’), Hálaadó istentisztelet (120’)
13.00 Heti híradó 14.00 Simontornya–Toledo kézilabda (45’),
A sárbogárdi nyugdíjasok ünnepe (92’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cece—LMSK foci (97’), Videoton
Utánpótlás Kupa (20’), Teremfoci: Horváth Ker.–B. B. Truck
SE (43’), Vasutas–Hörpintõk (43’)
November 26., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Új ravatalozó Rétszilason (32’), Megalakult a sárbogárdi
Munkáspárt 2006 (25’), Leader-pályázatok (60’), Húszéves
öregdiákok (91’) 13.00 Heti híradó 14.00 Az Apponyi család
története (69’), Illyés-szavalóverseny (35’), Simon Aladár
verses estje (62’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Tüskevár tábor – 12. (26’), Természeti értékeink – 4.
(38’), Filmszemle (26’), „Viva la musica” kórushangverseny
(59’)

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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HIRDETÉSEK

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
VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA, GALLYAZÁSA,
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA.
06 20 437 4869
KONYHABÚTOROK,
beépített SZEKRÉNYEK készítése
RÖVID HATÁRIDÕVEL.
06 20 971 0133
SZÉKESFEHÉRVÁRON, a Seregélyesi úton
ELADÓ egy 54 m2-es, felújított,
kétszobás, erkélyes LAKÁS.
Ár: 9,5 millió Ft.
Érdeklõdni: 06 20 9806 477
ELADÓ egy FÉG SC24-es fali fûtõ
GÁZKAZÁN és e gy FÉG H120-as
felsõ bekötésû, fali vagy álló GÁZBOJLER.
Megbízhatóan mûködnek!
06 30 3483 320
Újra megnyílt a Rossmann melletti
ANGOL HASZNÁLTRUHA ÜZLET.
Várjuk kedves vásárlóinkat!
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
2008. november 22-én, szombaton
A SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.
CSALÁDI HÁZ ELADÓ
SÁRSZENTMIKLÓSON.
06 30 424 5643
HITELÜGYINTÉZÉS bármilyen
HITELTÍPUSRA, nyugdíjasoknak is.
AKTÍV, PASSZÍV BAR NEM AKADÁLY.
PERFEKTKONSTRUKCIÓ Kft.
06 70 322 5593, 06 20 333 1590
RÉGI BÚTORT, FESTMÉNYT, PORCELÁNT,
képcsarnokos KÉPET és HAGYATÉKOT
KERESEK. 06 20 314 9026, 06 30 532 6507

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) 405 7366.
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)
Kiskertekben szántást vállalok. 06 (20) 436 0171.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított
családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20)
333 6009.
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)
Tollpaplankészítés: Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b., Pákolicz Árpádné. 06 (25) 476 051. (114748)
1 db anyadisznó, vágásra eladó, Köztársaság u. 91.
(114747)

Programozó technológus, középfokú végzettséggel,
ECDL-vizsgával munkát keres! 06 (20) 340 5976.
(114293)

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!
6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!
K=0,8 W/m2K!!!
2008. november 1-jétõl december 31-éig!
Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

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

MÛANYAG BEJÁRATI
AJTÓK, ABLAKOK!
Redõnyök, reluxák gyártása,
forgalmazása és beépítése,

KÖZEL 20 ÉVES
szakmai tapasztalattal.

Ajándék extrákkal,
kedvezménnyel!

06 (30) 290 8313
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)
Hatszögletû üvegasztal, 6 párnás székkel eladó, ár
megegyezés szerint. 06 (30) 895 2914. (114310)
Zanussi fagyasztószekrény, Sony 55 cm-es tévé,
Motorola 550-es mobiltelefon és egy nagyobb méretû hátizsák eladó! Érdeklõdni: 06 (70) 337 1160, 17
óra után. (114430)
Élelmiszerbolt Sárbogárdon, bérleti joggal, árukészlettel, berendezéssel eladó. Berendezés: hûtõláda,
polcok stb. külön is megvásárolhatók. 06 (30) 380
7205. (114428)
Alapon vendéglátóüzlet kiadó. 06 (20) 944 8884.
(114426)

Konvektor eladó. 06 (30) 209 9371. (114424)
Anyadisznó, vágásra eladó. 06 (30) 570 0329. (114417)
Stafford kiskutyák eladók, 3 lány és 1 fiú. Nagyon
aranyosak! 06 (30) 266 1412. (114330)
Sárbogárd és környékén, szántóföldet vennék, vagy
bérelnék. 06 (30) 422 5712. (114329)
Hízók eladók! 06 (30) 276 4742. (114327)
Földet bérelnék. 06 (30) 431 4374.
Trabant 1.1-es, négyütemû, eladó. 06 (20) 961 9559.
(114320)

Renault Clio ’99-es évjárat, 1200 cm3, ötajtós,
leszervizelve, megkímélt állapotban eladó. Irányár:
790.000 Ft. 06 (30) 474 1423.(114434)
IH négyfejes, félig függesztett eke, új ekevasakkal eladó. Irányár: 400.000 Ft. 06 (30) 474 1423. (114434)
Sárszentmiklóson családi ház eladó. 06 (30) 3255
903. (114437)

KARÁCSONYI AKCIÓ A
FLÓRA BABABOLTBAN!
Siesta és Carlo téli cipõk –10%
Egyes téli overallok –15%
Babakocsik –15% kedvezménnyel
DECEMBER 24-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG!
MAM, AVENT, NUK, BABY NOVA termékek
bõséges kínálatával, mesekönyvekkel,
játékokkal, kismamaruhákkal és megújult
téli ruha készlettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Kicsiknek nagyra szabva!
Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig, Szo: 8-12-ig.
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
(Gréta Bútorral és Szõnyegbolttal egy udvarban.)

Bogárd és Vidéke 2008. november 20.
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NÉMET IMPORT HASZNÁLT CIPÕK

A Fair Bútor ajánlata

KIÁRUSÍTÁSA

Vásároljon nagyker áron,
itt helyben, Sárbogárdon!

NÕI, FÉRFI-, GYEREKCIPÕK,
BAKANCSOK ÉS CSIZMÁK!

–50 %-os áron
Sárbogárd, mûvelõdési ház
2008. november 21-én,
pénteken, 9-12 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!

KARÁCSONYI AKCIÓ
a Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alatti

SZÕNYEGÜZLETBEN!
* Szõnyegpadlók 3-4-5 m-es szélességben,
* PVC-padlók 2-3-4 m-es szélességben,
* szegett szõnyegek különbözõ méretekben kaphatók.
Egyes termékek

5-10-15%-os engedménnyel

november 15-étõl december 23-áig.
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8-12-ig, 13-17-ig, szombaton 8-12-ig.

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

24

NYÍLT TÉR
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Levél a polgármesterhez

Nyílt
tér
Helyesbítés
A 2008. november 11-ei képviselõ-testületi ülésen a méhnyakrák elleni védõoltás vitájában félreérthetõen fogalmaztam. A HPV (humán papilloma) vírus elleni védõoltás teljes bekerülési ára
90.000 Ft, amit 3 részletben kell beadni.
Így 100 %-os védettséget ad. Azt most
teszem hozzá, hogy nem értem, hogy az
OEP (Országos Egészségügyi Pénztár)
ezt a megelõzõ injekciót miért nem
finanszírozza.

A Honvéd utca lakói nevében írom Önhöz ezt a levelet, amelyben az a kérésünk: ne csak holmi kövecskékkel tömködjék be az utcánkban a gödröket.
Megcsinálták ugyan az utcánkat, de még
rosszabb lett, mint volt. Le kéne aszfaltozni, és akkor talán olcsóbb lenne, mint
évente kõzúzalékot hordani rá. Azt ígérték, ha minden elkészül (gáz, víz, szennyvíz) akkor leaszfaltozzák. De mikor?
Már az összes utca aszfaltos Töbörzsökön, csak ez nem. Reméljük a mielõbbi
változásokat!
Név és cím a szerkesztõségben.

Etelvári Zoltán önkormányzati képviselõ

Kérés
Ezúton szeretném kérni a segítõ szándékú embereket, hogy akár fûtõanyaggal, vagy szíves adományaikkal segítsenek nekem, mert a kevés szociális járadékból nincs lehetõségem fûteni télre.
Elérhetõségem: 06 (30) 566 7550.
Köszönettel: K. Gy.

Elveszett
Világos, zsemleszínû fiatal szuka labrador keresi gazdáját. Érdeklõdni a
gyepmesternél: 06 (30) 854 2431.

Nyugdíjasok napja a rendõröknél
Hét végén tartotta a Két Kovács fogadóban találkozóját a Sárbogárdi Rendõrkapitányság. Ilyenkor együtt
tölt egy estét a kapitányság állománya a nyugdíjas kollégákkal. Az est vendége volt Fejér megye rendõrfõkapitánya, akit Enczi József sárbogárdi kapitány köszöntött. A kapitány úr köszöntõjében szólt néhány szót a
kapitányság eredményeirõl és persze a gondokról is. A
rendõrség megfelelõ elhelyezése már régóta vár megoldásra. Szólt arról, hogy a nehézségek ellenére is sikerült jó eredményeket elérni a bûnügyi felderítésben.
Sajnos az idén is több, viszonylag fiatal, jó szakember megy nyugdíjba. Tõlük is búcsút vettek, és jövõre már õket is a nyugdíjas rendõrök között várják
a következõ találkozóra.
Nyugdíjba ment Szabó
Béla sárkeresztúri õrsparancsnok, Tenke József,
Katona Attila és Volslégerné Kovács Ildikó. A
kapitány minden nyugdíj-

ba vonulónak átadott egy karórát. Ez
jelzi, hogy számukra mostantól új idõszámítás kezdõdik.
A kollégáknak hiányozni fog a távozók
szakértelme, hivatástudata.
A köszöntések után közös vacsora következett, s baráti beszélgetés a múltról,
jelenrõl és a bizonytalan jövõrõl.
Hargitai Lajos

