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A sárbogárdi fogatosok voltak a legjobbak
Hétvégén rendezték Sárkeresztúron a
Lóránt vendéglõben a Fejér megyei
kettesfogathajtó-bajnokság eredményhirdetését. Az év során tíz helyszínen
(Sárbogárd, Sárszentmihály, Sárkeresztúr,
Sárszentágota,
Kisláng,
Nagylók, Káloz, Szabadhídvég, Seregélyes, Székesfehérvár) rendeztek kettesfogathajtó-bajnokságot. Az itt elért
pontszámok összesítése alapján hirdették ki a megyebajnokság eredményét
ezen az összejövetelen, melyre hivatalosak voltak a megye versenyzõi.
Pleizer József szakági vezetõ köszöntötte a
megjelenteket és szólt a versenyekrõl.
Paudits Béla, a Fejér Megyei Lovas Szövetség elnöke elismeréssel szólt az elért
eredményekrõl és arról, hogy a rendezõ
egyesületek kitûnõ feltételeket biztosítottak a versenyek lebonyolításához.
Gosztola Gábor, a szövetség koordinátora
ismertette a verseny eredményeit, majd a
legjobb eredményt elért fogatosoknak átadták a díjakat.

A versenyeken 28 fogatos vett részt. Elsõ
helyezést ért el, és az év egyéni bajnoka 170
ponttal Baranyai László, a sárszentágotai
lovas klub versenyzõje. Második Vadócz
Zsolt, a kálozi lovas klub versenyzõje, 147
ponttal, harmadik Tóth Imre, a Sárbogárdi Lovas Egyesület versenyzõje, 115 ponttal, negyedik Gosztola József, szintén a
sárbogárdi klub versenyzõje, 113 ponttal,
negyedik Kovács Zoltán, a sárkeresztúri
Vihar LE versenyzõje, 86 ponttal.

A csapatversenyben a legjobban szerepelt
a sárbogárdi egyesület. A Tóth—Gosztola—Ihász hármas 246 pontot szerzett,
második lett a Vihar LE (Kovács, Vadócz,
László) 233 ponttal, harmadik a székesfehérvári csapat (Herczeg, Bokor, Ács) 128
ponttal.
A díjátadó ünnepséget közös vacsora elfogyasztásával koronázták meg.
Hargitai Lajos

Fölszerelték a KRESZ-táblákat
Nagy vita volt a sárbogárdi képviselõ-testületben azon, hogy Nedoba Károly képviselõ javaslatára a tiszti lakótelep melletti
József Attila és Attila utcában elhelyezzenek-e lakó—pihenõ övezeti forgalomkorlátozó KRESZ-táblákat.
A táblákat végül az Attila utcában szerdán
fölszerelték. Az erre tévedõ gépjármûvezetõk, jó lesz, ha ezután nagyon figyelnek,
mert ide már csak 20 km/h sebességgel lehet behajtani személyautóval és kerékpárral. A József Attila utcán meg a fekvõrendõrök miatt csak tengelytörés kockázata
mellett lehet csak behajtani.
Teherautó nem jöhet be az Attila utcába,
csak ha 3,5 tonnánál nem nehezebb, az is
csak célfuvarral. A gyalogosok az utcát ez-

után teljes szélességében használhatják,
mivel itt járda nincs végig.
Az autósoknak javasoljuk, hogy ezután a
Petõfi utcán közlekedjenek. Az itt lakó
Nedoba Károly képviselõ háza elõtt azonban ne nyomják meg a dudát, mert ha Karcsi mérges lesz, ezt az utcát is lakó—pihenõ övezetté nyilváníttatja, az autósok meg
mehetnek arra, amerre a part szakad.
Ja, el ne felejtsék, hogy a nehézgépjármûvek a Petõfi utcán se mehetnek a súlykorlátozás miatt. Nekik a Túry Miklós utcát
javasoljuk közlekedésre. Arra még szabad
az út kifelé a városból.
Mindenkinek „kellemes” közlekedést kívánunk Sárbogárd belterületén!
Hargitai Lajos
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FÜBE-orvosság — FÜBE-méreg
Régen nem írtam már az újságba, de most
betelt az a bizonyos pohár. Hogy tollat ragadtam, annak oka az, hogy az elmúlt héten Nedoba Károly felkeresett lakásomon
azzal a kérdéssel, hogy mi a véleményem a
civil szervezetek támogatásával kapcsolatban, én hogy vagyok megelégedve a vakok
és gyengén látók csoportjának megítélt
50.000 Ft támogatással, és mi a véleményem az õt ért támadásokról.
Hát, én õszintén elmondtam a véleményemet.
A mi szervezetünknek adott önkormányzati támogatást köszönjük! De az mélységesen fölháborított bennünket, hogy az a
bizottság, melynek elnöke Nedoba Károly,
230 ezer forint támogatást szavazott meg a
FÜBE (Független Baloldaliak Egyesülete) javára, melynek vezetõje szintén Nedoba Károly. Állítása szerint õ nem szavazott, de hát ez csak egy képmutató játszma,
mert a bizottság többsége meg a tízek parancsra szavaznak.
Ez a 230 ezer forint burkoltan egy politikai
csoport támogatását jelenti, akkor is, ha
ezt tagadják. Nedoba Károly dicsekedett
nekem és másoknak is, hogy 2010-ben indulnak a helyi választásokon. Most is állandóan ezt szervezi. Büszkén hangoztatta, hogy már majdnem minden körzetben
megvan a jelöltje. Név szerint is megnevezett néhányat. Kérte a véleményemet, milyennek látom az esélyeiket. Azt is elmondta, hogy õ lesz a listavezetõ, így ismét
bent lesz a következõ testületben. Erre én

azt válaszoltam: „Ti hülyének néztek mindenkit!”
Lehet, hogy jogilag nem lehet belekötni
mindebbe, de hogy erkölcsileg milyen, az
más kérdés. De hol van már a becsület és
az erkölcs? Csak a politikai túlélés lett a
fontos. Az erkölcsi szint pedig az, hogy a
„tesónak” kedvezményes áron önkormányzati lakás eladó, sógornak hivatali
gépkocsi, vezetõi állás, haveroknak külsõs
bizottsági tagság, Nedobának meg több
mint százezres tiszteletdíj és emellett biztos állás a szemétpiacon.
A Vakok és Gyengén Látók Egyesületének nem kell olyan önkormányzati támogatás, aminek ez a háttere, és amiért népszerûsítõ támogatást vár a bizottság elnöke a civil szervezetektõl. Ezért úgy határoztunk, hogy a testület civil bizottságától
kapott támogatást december 31-éig visszautaljuk. Ha lenne némi önkritikája Nedoba Károlynak, akkor a szervezete, a
FÜBE se tenne másként.
Ehelyett azonban — amikor a fenti véleményemet Nedoba Károlynak elmondtam
— a képviselõ fenyegetõzni, indulatosan
kiabálni kezdett velem, s mindezt a házam
elõtt, a nyílt utcán. Tudom, hatalmasnak
gondolja most magát Nedoba Károly, és
azt hiszi, hogy mindent megtehet, hiszen
még a polgármester is úgy ugrál, ahogy
Nedoba fütyül. De meddig? Ez itt a kérdés.
Most még azzal dicsekedhet, hogy rajta
múlik, ki lesz itt díszpolgár. Biztos benne,
hogy 2010-ben is õ jelöli ki azt a személyt.

PÁLYÁZAT
AZ ALAPI ÓVODA ALSÓSZENTIVÁNI
TAGÓVODÁJA PÁLYÁZATOT HIRDET

DAJKA munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.
A foglalkozás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Alsószentiván,
Béke u. 56/b.
A munkakörbe tartozó feladatok: gyermekgondozás, takarítás, egyéb feladatok, a munkaköri leírásban foglaltak
szerint.
Pályázati feltételek: dajkai szakképesítés, büntetlen elõélet, egészségügyi alkalmasság, önéletrajz, valamint a fentieket
igazoló okmányok másolata.
Elõnyt jelent: óvodában szerzett gyakorlat.
A munkakör betöltésének idõpontja:
2008. január 1-jétõl.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. december 15.

A pályázat benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak az alapi óvoda címére történõ megküldésével (7011 Alap,
Vörösmarty u. 7.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázat áttekintése után rövid beszélgetés a pályázókkal; a pályázat eredményének ismertetése levélben.
A pályázat elbírálásának határideje:
2008. december 17.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján.
A pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítást ad: Pekarek Istvánné intézményvezetõ a következõ telefonszámon: 06 (25) 504-640.

Mint a látnok, ezt elõre megjósolta nekem.
Persze, ha az a személy kapja meg, akit
mondott, õ valóban megérdemli — õ nem
gazdagodott meg, megmaradt egyszerûnek és becsületesnek, és nem adta el magát
egy narancsért, mint tette azt Nedoba Károly, Ferencz Kornél és Juhász János. De az
is biztos, hogy az a személy ettõl a társaságtól aligha fogadja el a kitüntetést, mert a
napnál is világosabb, hogy vele is csak magukat szeretnék fényezni.
És most nézzük, ki is valójában Nedoba
Károly!
Õ az, aki úgy lett az MSZP frakcióvezetõje,
hogy ott a jogászok csak tagok voltak.
Õ az, aki becsapta volt MSZP-s párttársait,
és hátba támadta õket.
Õ az, aki a jegyzõ felfüggesztésére rábeszélte az MSZP—SZDSZ-frakció tagjait,
és ebbe az akcióba beleugratta a hivatali
dolgozókat, akik aztán a választások után
mind repültek az állásukból, mint a galambok.
Õ az, aki — amint az érdekei úgy kívánták
— a felfüggesztett jegyzõt rehabilitálta.
(Volt miért!)
Õ az, aki saját embereit ültette be a bizottságokba külsõs tagoknak, míg az MSZPbõl senkit.
Õ az, aki alkut kötött a jobboldali képviselõkkel, hogy mégis legyen civil bizottság, és
annak elnöke õ legyen, s kapjon milliókat
osztogatásra meg a Bogárdi Napokra.
Õ az, aki eldönti, milyen támogatást kapjanak a civil szervezetek, például a Sárbogárd SE és a FÜBE.
Õ az, aki ünnepelteti magát a Bogárdi Napok szervezéséért (közben más szervezi,
de a dicsõség Karcsié).
Még folytathatnám a sort, de már csak nevetni tudok kínomban Karcsinak az egész
várost terhelõ manipulációin. Ezzel sokan
mások is így vannak. Elegük van abból,
hogy hülyének néznek bennünket, és szégyellik azt a szilveszteri kabaréba illõ veszekedést, egymásra mutogatást, ami testületi ülés címén folyik Sárbogárdon.
A Nedoba-uralommal az egész testület
végképp lejáratta magát. A tízeknek csak a
saját pozícióik fontosak, a barátoknak az
önkormányzati megrendelés, és közben
egyre mélyebbre süllyed a mocsárban ez a
város. Nem tesznek semmit, hogy legyenek
munkahelyek, csak fényezik magukat és
egymást, és nem szégyellik, hogy azért a
cirkuszért, amit havonta egyszer öt-hat
órában mûvelnek, havi 100 ezret kapnak,
míg sokan 50-60 ezerért naponta hajnalban kelnek, 80-100 km-t utazva 8 vagy még
több órát dolgoznak, aztán este fáradtan
térnek haza a lassan már alvóvárossá lett
Sárbogárdra.
Pauscher Lajos
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Nyílt levél Sárbogárd polgármesterének
Tisztelt Juhász János
polgármester!
Alap község képviselõ-testülete meglepetéssel szerzett tudomást arról, hogy Sárbogárd város képviselõ-testülete 2008. november 11-ei ülésén a bejelentések napirendi pont keretében tárgyalta az Alap
község belterületén végzett csapadékvíz—belvíz elvezetésével kapcsolatban készített állami számvevõszéki jelentést, valamint az országgyûléshez benyújtott önálló képviselõi indítványt, mely Alap községet érintõen – az SZDSZ kivételével – pozitív irányú támogatásban részesült (350
igen szavazat). Mivel a fentiekben leírtak
tárgyalását Alap képviselõ-testülete Sárbogárdtól nem kérte, ezért azzal a kéréssel
fordulunk Önhöz, hogy szíveskedjen Sárbogárd képviselõ-testületének soron következõ testületi ülésére elõterjeszteni –
szintén a bejelentések keretében – Alap
képviselõ-testületének egyhangú támogatásával elfogadott alábbi indítványát.

Tisztelt sárbogárdi
képviselõ-testület!
Hála a helyi kábeltelevíziónak, meglepetéssel értesültünk Alapon Juhász János
polgármester és az Önök ambiciózus tevékenységérõl Alap községgel kapcsolatban.
Elõször arra gondoltunk, hogy Alap Sárbogárd valahányadik kerülete lett, de
„örömünk” hamar eloszlott, hiszen ebben
az ügyben tudomásunk szerint nem írtak ki
népszavazást, a köztársasági elnök nem
terjesztett elõ ilyen irányú módosítást az
országgyûlés elé, így dönteni sem tudott,
tehát ez nem lehet igaz.
Aztán arra gondoltunk, hogy Sárbogárd
város képviselõ-testülete, élén a polgármesterrel, polihisztorok egyesülete, és
mint ilyen – a tudományok széles spektrumával rendelkezõ testület –, hathatós támogatást és segítséget nyújt a falusi értékrenddel megáldott képviselõ-testületnek.

Sajnos ez sem igaz, hiszen az önkormányzati képviselõk nem tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának, sõt, levelezõ tag
sincs a testület tagjai között. Tovább vizsgálva a testület összetételét, iskolai végzettség tekintetében talán az alapi testületnek ilyen irányban sem kell szégyenkeznie.
Harmadszor arra gondoltunk, hogy azt
vizsgálta a városi testület, hogy miben tért
el a pénzeszközök felhasználása a sárbogárdi szennyvízberuházás harmadik ütemének megvalósításától, de ez sem lehetett probléma, hiszen a két beruházás lebonyolítása ugyanazon elvek mentén történt,
a támogatási pénzek felhasználása ugyanolyan módon valósult meg.
Mivel ezen — általunk alapvetõnek ítélt —
vizsgált szempontok nem igazak a város
képviselõ-testületére nézve, ezért ugyanezen alapon tárgyalhatta volna a polgármester elõterjesztésében Sárbogárd képviselõ-testülete az alábbi témákat is:
– Cece nagyközség miért helyezte elõtérbe
a mezõgazdasági utak megépítését a belterületi utak felújításával, fejlesztésével
szemben?
– Mezõszilas képviselõ-testülete miért három ütemben valósította meg a Kígyó utca
felújítását?
– Alsószentiván képviselõ-testülete miért
oldja meg az alapfokú oktatást jól, saját jól
felfogott érdeke szerint?
– Miért nem sikerült a felújított vajtai
sporttelep füvesítése 100 %-ban?
Amennyiben ezeket a térségre kiterjedõ
napirendeket Sárbogárd képviselõ-testülete megtárgyalta, és marad ideje, a polgármester vezetésével saját megoldandó
feladataival és problémáival is foglalkozhatna.
Többek között élünk egy-két javaslattal:
– Érdemes lenne vizsgálni Sárbogárd város
képviselõ-testületének és vezetõjének
munkastílusát és munkamódszerét.

Nyílt nap a kisgimiben
November 29-én nyílt tanítási órákat tartunk az 5–8. osztályokban. Szeretettel várjuk diákjaink hozzátartozóit és a nyolcosztályos gimnáziumi képzés iránt érdeklõdõ kisdiákokat és szüleiket.
A délelõtt idõbeosztása:

Boda János igazgató

– Miért nem tudja immár 6 éve Sárbogárd
a térségi vezetõ szerepét betölteni, miért
nem Sárbogárd város polgármestere tölti
be a kistérségi elnöki posztot, miért vonult
ki Sárbogárd város polgármestere a térségi
társulási ülésrõl, ha esetleg neki nem tetszõ napirendrõl volt szó?
– Mikor lesznek olyan minõségû önkormányzati tulajdonban lévõ belterületi utak
Sárbogárdon, mint Alapon?
– Miért tud Alap község önkormányzata
megalakulása óta mûködési hitel igénybevétele nélkül gazdálkodni, ugyanakkor
Sárbogárd miért nem?
Alap Község Önkormányzatának képviselõi kijelentik, nem fogják megtárgyalni
sem a fentieket, sem
– a Szent Ouen és Csillag Lovagrenddel
kötött megállapodást;
– a sárbogárdi fõtér és a József Attila Mûvelõdési Központ átalakításáról szóló
„eszement” javaslatot.

Tisztelt sárbogárdi
képviselõ-testület!
Alap község képviselõ-testülete ennyiben
kíván hozzájárulni Juhász János polgármester és az Önök sikeres mûködéséhez.
A továbbiakban elvárható mindegyikünk
részérõl, hogy mindenki söpörjön a saját
portáján.
Még arra szeretnénk megkérni a tisztelt
testületet: ha lehetõsége lesz rá, szíveskedjen köszönetünket tolmácsolni Ecsõdi
László és dr. Szabadkai Tamás képviselõ
uraknak, hogy a módosító indítványt benyújtották és lobbiztak mellette, Lengyel
Zoltán képviselõ úrnak pedig azért, hogy
szavazatával és képviselõi tevékenységével
nagyban hozzájárult a módosító indítvány
elfogadásához.
Alap Község Önkormányzatának
képviselõ-testülete nevében:
Méhes Lajosné polgármester
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Polgárõrgyûlés Alsószentivánon
Eredményes évet zárt az alsószentiváni polgárõrség. Ezt látványosan bizonyítja a polgárõrök jelentõs száma, és az, hogy a polgárõrség munkájában részt vesz az asszonyok, lányok jelentõs
része is.

Szombaton este vacsorával egybekötött gyûlést tartottak a szép új
iskola aulájában. Alig fértek el a megterített asztalokkal teli nagy
térben. Katona Sándor, a polgárõrség elnöke számolt be az esztendõrõl. Beszámolójából megtudhattuk, hogy a folyamatos járõrözésnek köszönhetõen sikerült visszaszorítani az utazó bûnözõk tevékenységét a faluban. A rendõrséggel szoros kapcsolatot
tartva végezték munkájukat, és részt vettek a rendõrségi akciókban is.
Az elnök szorgalmazta a Szomszédok Egymásért Mozgalom
(SZEM) kiterjesztését. Szeretnék, ha abba minél több otthon tartózkodó idõs ember részt venne. Így sokkal könnyebben megelõzhetõk a bûncselekmények.

Vendégként meghívták Enczi József sárbogárdi rendõrkapitányt,
aki elismeréssel szólt az alsószentiváni polgárõrök munkájáról.
Nagy Lajos polgármester szintén méltatta a helyi polgárõröket.
Mint mondta, idõnként õ maga is részt vesz segítõként, még a járõrözésben is. Szeretné, ha senki nem lenne csak névleg polgárõr,
hanem minél többször vállalnának járõrmunkát, hogy a legaktívabbakra ne háruljon akkora teher.
Megköszönték a feleségeknek is, hogy támogatták a polgárõrségben résztvevõ férfiak munkáját.
Katona Sándor, a polgárõrség elnöke végül bejelentette, hogy lemond a polgárõrség elnöki posztjáról. Továbbra is tag marad, de
korára tekintettel szeretné, ha fiatalodna a vezetés.
Az új elnök megválasztására a késõbbiekben kerül majd sor.
Hargitai Lajos

Kincsünk itt hever a lábunk alatt
Örömmel olvastam a Bogárd és Vidéke újságban a sárbogárdi
polgárokból alakult civil mûhely összejövetelérõl. Ha megengedik, egy javaslatot teszek a leendõ város-rehabilitációs pályázathoz.
Már 40 éve köztudott, hogy Sárbogárdnak is van melegvíz-készlete, de ezek a kutak akkoriban lezárásra kerültek. A város gazdálkodását figyelembe véve biztos vagyok benne, hogy az óvodák, iskolák, a polgármesteri hivatal, könyvtár stb. épületeinek fûtése
jelentõs összegre rúg éves szinten. Az energia nem lesz olcsóbb, és
több bevételre sem igen számíthat a város. A fûtési költségek
csökkentése ezért nagyban segítené a pénzügyi egyensúly fenntartását. (Habár a költségek csökkentését szolgálná a képviselõtestület kisebb létszáma is. Talán ha kevesebben lennének, elõbb
jutnának egyetértésre.)
Városunk lakója, Alpek Ferenc számos hõszivattyús fûtési rendszer kiépítésében vett már részt. Nemrégen adtak át Bolyban egy
hõszivattyús fûtési rendszert, és most tervezik Tamásiban,
Nagydorogon, Szentlõrincen is az erre a takarékos fûtésre történõ átállást. Sárbogárdon is biztosan meg lehetne ezt oldani. (További információ a rendszerrõl: www.hoszivattyu.lap.hu)
Be lehetne kapcsolni a rendszerbe a lakótelepeket és a vonzáskörzetükben lévõ családi házakat is. Szerintem az áruházak, intézmények, vállalkozások is örömmel vennének egy ilyen költségcsökkentõ lehetõséget, és beszállnának a beruházásba.
A vállalkozások, a lakosság és a polgármesteri hivatal közösen indíthatna egy pályázatot ennek a rendszernek a kialakítására. Nem
lehetetlen, hogy az ipari parkba is elõbb jönne egy gyár, ha a fûtésköltsége olcsóbb lenne, mint más településen.
Elõnye még ennek a rendszernek, hogy környezetkímélõ. Kevesebb gáz, fa és más fûtõanyag elégetésével kevesebb füst kerülne a
légkörbe.

Ráadásul biztosan szükség lenne néhány emberre is, akik ezt a fûtési rendszert üzemeltetik, ami új munkahelyeket jelentene.
Az illetékesek gondolják végig, beilleszthetõ-e a hõszivattyús fûtési rendszer kialakítása valamelyik városfejlesztési pályázati elképzelésükbe, és keressék meg a hozzáértõ szakembert, Alpek
Ferencet, aki biztosan rendelkezésükre állna.
Ilyen kiélezett gazdasági környezetben csak az nyer, aki gyorsan
tud lépni. Sárbogárd nem akkora hajó, hogy csak lassan tudna fordulni. Persze, ha nincs egyetértés, az erõs fék. Kérem, fogjon
össze a képviselõ-testület a polgármesterrel, és minél elõbb
döntsenek errõl a lehetõségrõl!
Ezúton kérek mindenkit, írja meg véleményét a fenti ötlettel kapcsolatban, és juttassa el azt a Plus áruházzal szemben lévõ kínai
bolt, vagy a Menõ Manó cipõbolt bejáratánál felszerelt véleményládába. A véleményeket el fogom juttatni a város vezetõségéhez.
Harasztiáné Terner Irén
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Thürmer Gyula Sárbogárdon
Thürmer Gyula, a Magyar Kommunista
Munkáspárt elnöke volt szerkesztõségünk
vendége országos körútján. A vele készített interjúban elmondta: azért járja az országot, mert fontos a párt számára a közvetlen kapcsolat az emberekkel. Éppen
ezért ellátogatnak a piacokra, iskolákba,
kórházakba, önkormányzatokhoz, rendezvényekre, sõt, még egy-egy kocsmába is.
Az elhangzottakat aztán összegzik, és erre
építik a politikájukat. Ugyancsak fontosnak tartják a vállalkozókkal való kapcsolatot.

Tapasztalataik szerint szívesen fordulnak
hozzájuk az emberek, hiszen õk nem a gazdagokat és a nagytõkét, hanem már 20 éve
a dolgozó embereket képviselik, és nem
csaltak, nem loptak, nem hazudtak.
Habár nincsenek jelen a parlamentben,
egyes javaslataikat mégis átvette egy-egy
nagy párt (például a 100 ezer Ft-os minimálbért). Számukra mindegy, ki viszi tovább az elképzeléseiket, csak valósuljanak
meg a dolgozók helyzetét javító ötletek.
Hargitai Kiss Virág

Mi válogatósak vagyunk!
Mit gondolsz, hogyan teheted szebbé, tisztábbá élõhelyedet, a Földet?
Az élõlények most gyorsabban pusztulnak,
mint bármikor. Ha egy emlõs kihal, akkor
két madár, négy-öt hal, hetven növény és
száznyolcvan rovar szintén eltûnik a Föld
színérõl. A világon egy nap alatt 100 faj tûnik el, tehát 25 percenként egy. E fajok közül sok olyan helyen él, hogy kihalása elõtt
meg sem ismerjük.
Iskolánk tanulói felismerték a környezetvédelem fontosságát. Már régóta foglalkozunk szelektív hulladékgyûjtéssel. A 2007/
2008-as tanévben 13218, az idei évben pedig 7735 db alumíniumdobozt gyûjtöttünk,
és ezekbõl akár már egy autót, vagy 35 kerékpárt lehet készíteni.
Szeptember óta a kiürült PET-palackokat
is elvisszük az iskola gyûjtõjébe. Eddig kb.

KÉK HÍREK
VAGYON ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK
Egy már nem is elég
November 17-én egy cecei lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki ablakbetörés módszerével feltörte személygépkocsiját, melybõl 2 db kézitáskát tulajdonított el, benne készpénzzel és személyes
iratokkal.

Nagy fogást remélve
November 24-én egy sárbogárdi lakos tett
bejelentést ismeretlen tettes ellen, aki parkoló autója jobb elsõ ajtajának üvegét betörte, és eltulajdonította kézitáskáját, benne iratokkal és készpénzzel.

1600 db-ot számoltunk, ami 400 sálnak,
vagy 60 polárpulóver alapanyagának felel
meg.
A tavalyi évben 34179 kg papírt hordtunk
össze. Az újrahasznosított papírral 70 százalékos víz-, és 50 százalékos energia-megtakarítást végzünk, nem beszélve arról,
hogy mennyi fát mentünk meg így!
Egyvalaki nem tud jelentõs változást tenni
a legnagyobb veszélyek (globális felmelegedés, klímaváltozás, az ózonréteg elvékonyodása, az esõerdõk irtása, a termõtalaj
pusztulása, a tiszta ivóvíz hiánya, környezetszennyezés, valamint az újrahasznosíthatatlan hulladék nagy mennyisége) ellen.
De ha egy ember tesz valamit a környezetéért, ez láncreakciót idéz elõ, és ösztönöz
másokat is.
Mi ezzel járulunk hozzá a lakóhelyünk
fenntartásához: szétválogatjuk az újra-

hasznosítható szemetet, és fákat, növényeket ültetünk. Már ezzel is sokat teszünk a
környezetért.
Green Kids, a Mészöly Géza
Általános Iskola környezetvédõ csapata

Hogy ne tévedjen el

Azt hitte, a dûlõúton van

Egy kálozi lakos tett feljelentést, mivel valaki a lakásuk elõtt parkoló személygépkocsiból, annak ablakát betörve, egy GPS-készüléket tulajdonított el.

November 20-án járõreink egy sárbogárdi
lakost igazoltattak, aki ittasan kerékpározott.

Besurranó tolvajok
Besurranók tûntek fel a szõlõhegyek, présházak környékén. Több lezárt épületbe
bejutottak, és onnan nagyobb érékû termékeket loptak el. Meglepõ, hogy ebben a
hidegben sem múlik el a „szenvedélyük” az
illetéktelen személyeknek. Továbbra is
felhívjuk a figyelmet arra, hogy óvják, védjék értékeiket, amennyire csak lehetséges!

Kivonta a forgalomból a táblát
November 21-én egy sárkeresztúri lakos
Sárszentágota belterületén közlekedett
traktorral, majd letört egy ’Elsõbbségadás
kötelezõ’ táblát, valamint az ott lévõ ház
kerítésének ütközött. Az orvos megállapítása alapján az illetõ erõsen ittas állapotban volt. Vezetõi engedélyét elvették. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

BALESETEK, ITTAS VEZETÉS

SZEMÉLY ELLENI
BÛNCSELEKMÉNY

Csak egy lityi csúszott le

Családi viszály

November 17-én a sárbogárdi kapitányság
járõrei segédmotoros kerékpárost igazoltattak Sárszentágotán, aki ittasan vezette
jármûvét. 0,8 ezrelék alatti értéket mutatott a szonda. A motoros elismerte ittasságát, és vezetõi engedéllyel sem rendelkezett.

November 24-én egy sárbogárdi lakos tett
feljelentést személyesen, hogy a családtól
külön élõ férj bántalmazta õt és a segítségére sietõ lányát. Mindketten könnyû sérüléseket szenvedtek.
Szerkesztõségi összeállítás
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Grófi világ Pálfán
zet, úgyhogy az egész kastélynak volt vize.
Aztán van itt egy olyan rész, amirõl Illyés
Gyula is sokat írt, ahol egy iskola található.
Ez nem más, mint Rácegrespuszta. Ez volt
az egyik birtoka a nagypapának. Hozzátartozott a körülbelül 3000 hektárnyi birtokhoz. Ott már csak egy régi épület van, ami
iskola volt régebben, most múzeum.
Ezután felkerestük Enyedi Józsi bácsit, aki
inasként dolgozott a kastélyban.

2. rész
Most, hogy az Apponyi grófok unokája,
Béry Bálint itthon van Pálfán, alkalmat
teremtett arra, hogy a grófi világról beszélgessek vele és azokkal a pálfaiakkal,
akik még emlékeznek a régmúltra.
E beszélgetés második részét olvashatják
most.
— Ön újra pálfai lakos lett?
— Itt is vagyok bejelentve.
— Mi az állampolgársága?
— Kettõs állampolgár vagyok, mert a németet megkaptuk nagyanyámon keresztül,
mivel a Windisgratz család Németországban épp úgy otthon van, mint Ausztriában.
— Hogy érzi magát Pálfán?
— Hol jól, hol rosszul.
— Azért visszahúzza ide a szíve mindig.
— Világpolgár lettem. Ha itt vagyok, akkor itt vagyok itthon, ha Németországban
vagyok, akkor ott vagyok otthon. Most a
második feleségemmel Münchenben lakunk, és mivel mindkét feleségem osztrák,
ha Ausztriában vagyok, akkor ott is otthon
vagyok. Nyugdíjasként élem a mindennapjaimat, meg itt vannak a földek. Nagy az
elõnyöm az itteni kollégákkal szemben,
mert azoknak ebbõl kell megélni.
— Önnek meg úri passzió?
— Passzió, vagy hobbi. Úgyhogy ha nem fizetek rá, akkor örülök, ha ráfizetek, akkor
nem sírok ugyan, de mégis szomorú vagyok.
A beszélgetést az Apponyi kastélynál folytattuk, ahol most elmeszociális otthon mûködik.
— Én karon ülõ kicsi voltam, amikor még a
kastélyban lakott a család, így hát saját emlékeim nincsenek. Amikor elõször hoztam
anyámat ide, szegény nagyon meg volt
döbbenve, hogy mit csináltak ebbõl a kastélyból, mert nagyon átalakították. A falusiak büszkék voltak rá, hogy milyen szépen
fölújították, de nagyon megváltozott az
egész. Befalazták az elsõ kocsibejáratot.
Aztán hozzáépítettek egy ijesztõen ronda
épületet is, ami nagyon praktikus persze.
Az udvarból végig el lehetett látni, mert
egy óriási park volt — hát azt, persze, rögtön elvették, és maradt egy kis kert. A park
helyén épült meg az új falu a 40-es évek végén. Bent kisebb szobákat csináltak, mert
most elõ van írva, hogy ne nagy szobákban
legyenek a gondozottak. A padláson volt
egy óriási víztartály; oda fölpumpálták a vi-

Enyedi József: — Két évig voltam inas a
kastélyban, aztán behívtak munkaszolgálatra a nyilasok.
— Mi volt a dolga akkor egy inasnak?
E. J.: — Fölszolgálás délben és este. A reggelit mindig úgy vittük be csak tálcán. A
gróf urat úgy hívtuk, hogy kegyelmes úr.
Paula grófnõ fiát, Bálintot ringattam a bölcsõben. Nagyon jó asszony volt Paula.
Pekli Marci bácsi volt a fõkomornyik, õ
már meghalt. Õ vette át a levelezéseket, õ
irányított minket, inasokat meg a szobalányokat, mert mindenkinek volt külön szobalánya. Én Sándor gróf inasa lettem volna, mert õ akkor nõsült meg, akkor vette el
egy Jeszenszky báró leányát. Szoktam takarítani, de nem sokat kellett, mert nem
nagyon volt itthon, aztán meghalt a fronton. Pekli Marci bácsi tudott németül beszélni, perfekt beszélte a nyelvet, mert a
kegyelmes asszony, Windisgratz grófnõ
nem tudott magyarul. Amikor volt a tálalás, akkor is váltottak szót mindig, de németül szólt az asszony, én azt nem értettem. Engem is tanítottak, adtak egy
brosúrát, amiben benne voltak a szavak,
hogy azt föltétlenül meg kell tanulnom.
— Gondolom, hogy a konyhán az inasok
külön ebédeltek.
E. J.: — Persze, nekünk volt külön hely,
ahol ettünk, meg nekünk külön is fõztek.
— Bent lakott a kastélyban?
E. J.: — Igen. Amikor az ebédet kellett vinni, akkor tálcán vittük föl az emeletre. Nekem kellett fölvinni, mert aztán bevonultak katonának az ottani inasok, és azért
tudtak engem fölvenni. Megcsinálták az
étlapot elõre egy hétre, hogy mit esznek.
Ha Hédi kisasszony csinálta az étrendet, õ
gyönyörûen írt, õ volt az öreg titkárnõje.
Nekünk kellett kiválogatni az edényeket
is. Volt egy aranyos szakácsnõ, Barkóczi
Bözsi néném. Picike asszony volt, az õ ura
is meghalt a fronton, õ is bent dolgozott.

Nagyon szerettem; mindig a legjobb falatokat rakta a tányéromra.
Felkerestük a lakásán Fíber Istvánné Mari
nénit, aki már 95 éves. Õ volt a játszótársa a
grófi gyerekeknek.
Mari néni: — Behívtak labdát szedni, ha
teniszeztek, aztán behívott bennünket Paula uzsonnára. Egy kis pénzt is adtak cukorkára. Nagyon jók voltak hozzánk. A bátyám Sándor gróf inasa volt. Nagyon jól éltünk az õ idejükben, gazdasági cselédek
voltunk, de mégis jó élet volt, megvolt mindenünk a világon. Kenyeret, tejet kaptunk,
mindennel elláttak bennünket, semmi hiányt nem éreztünk.
— Tetszik emlékezni rá, hogyan nézett ki a
kastély, milyen volt itt a világ?
M.: — Azóta nagyon sokat változott.
Ahány vállalat idejött, az mindig alakított
rajta. Már a szobák sem azok, amik voltak.
Mi egyébként a határban dolgoztunk, matyók voltunk. Amikor 17 éves voltam, a kézi mosogatóban megbetegedett egy asZszony, két hétre bent voltam kisegíteni, de
aztán meggyógyult és visszajött. Utána
meg férjhez mentem. Amikor megszûnt az
uradalom, akkor itt téesz lett, és akkor
rossz világ volt. Jobb volt a gróf idejében,
mert biztosítva voltunk mindennel. Nem
voltak gorombák, mint a téesz vezetõi, hanem kedvesek, aranyosak voltak mind. Az
öreg gróf itt fekszik a temetõben, itt halt
meg, de nagyon tiszteletben tartotta mindenki. Jártunk hozzá meglátogatni, és
mindig viszünk a sírjára virágot.
— A grófnõ is hazajött, itt halt meg.
M.: — Barátnõiként bánt velünk. Õ jött értünk mindig, hogy menjünk be, felhívott
bennünket a konyhára, kiszolgáltatott
bennünket uzsonnával, velünk együtt evett
õ is. Mindig kacsazsíros kenyeret kért,
hogy azzal szolgáljanak ki bennünket. A
szeretetünk nagyon együtt volt. A kertben
is dolgoztam. Volt egy fõkertész, amellett
voltak napszámosok.
— Mari néni férjhez ment, gyerekei lettek?
M.: — A férjem parádés kocsis volt Kápolnán. Aztán, hogy ide eljöttünk a háború
elõtt, igáskocsis lett. Keveset dolgozott a
gazdaságban, inkább eljárt napszámba. Õ
nagyon szerette a lovakat. Volt, hogy õ is a
kastélyban dolgozott a lovakkal, õ hordta
be a tejet, a kenyeret, a zöld árut, amit csak
kellett, mindent. Sõt, lett egy kis csikaja, és
azt is betanította a ló mellé. Nagyon szerettünk itt, vágyódtunk vissza. Innen kerültünk el, és ide is jöttünk vissza. Sajnos nem
lett családom. A férjem is meghalt 25 éve.
Itt van a testvérem menye, õ van velem.
Elmentünk László Lajosné Zsófi nénihez is,
aki annak idején az öreg grófot még gondozta is.
Zsófi néni: — Az öreg kegyelmes asszonynak voltam a szobaleánya egy ideig. Mikor
a leánya, Paula férjhez ment Béry Lászlóhoz, õ elvitte vele a másik szobaleányt, aki
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elõttem volt, így mentem én a helyébe. Nála voltam egészen a háborúig. Aztán ideért
a front, és ott kellett hagyni mindent, még
azoknak is, nem csak nekem.
— Úgy tudom, hogy utána a gróf nem ment el
innen.
— Nem, itt maradtak, egy kis házat vettek
ki maguknak, aztán abban laktak, mert a
kastélyból ki kellett nekik jönni. Az öreg
kegyelmes asszonynak itt voltak az unokái,
Balázs meg Bea. A szomszéd házban vettek ki egy szobát, és abban voltak nyáron,
hogy az öreg grófot meg a titkárnõjét —
velük laktak egy kis épületben — ne zavarják az unokák, amikor itt voltak nyáron.
Így tudtam velük találkozni. Az öreg kegyelmes asszony a háborús idõben kijárt a
faluba, s ha bárki beteg volt, ebédet vitt neki, meglátogatta, az óvodát is segítette
létrehozni. Jók voltak a grófék mindenkihez.
Bendes Lászlóné Anna néni édesapja fogadta be a grófékat a házukba, amikor kilakoltatták õket.
— Hogy is volt akkor, amikor még a grófék itt
éltek?
Anna néni: — 10 éves voltam, amikor a háború után a front elvonult, és a gróf úrék
visszajöttek. Nem volt nekik hova menni,
mert a kastélyból kilakoltatták õket. Az én
apám gazdaember volt. Két szobánk volt.
(Egyébként a cselédeknek egy szobájuk
volt, de sok helyen még konyhájuk se, vagy
csak egy négyes konyha.) A belsõ szobába
befogadtuk õket. Oda költözött a kegyelmes úr, a kegyelmes asszony meg Hédi kisasszony. A velünk szemben lévõ háznál
fõztek nekik, méghozzá Barkóczi Bözsi
néni a Bókáéknál, és oda jártak át étkezni.
Nálunk csak aludtak, egy szoba be lett rendezve nekik. Néhány bútor maradt nekik a
kastélyban, azt összeszedegették, meg a
mienkbõl is adtunk, így ott tudtak aludni,
tisztálkodni. A mostani eszemmel visszagondolva látom, hogy olyan esendõk voltak. Õk grófok voltak, mi meg szegény emberek, és a mi kegyelmünkbõl húzódtak
meg abban a szobában. Olyan félszegen
mentek ki, mert keresztül kellett jönni a mi
szobánkon és a konyhán. Pár hónapig laktak nálunk, utána — amikor kimentek a pilóták a kastélyból — visszaköltöztek egy
idõre még a kastélyba, de aztán elvették tõlük azt is. Akkor a Fõ utca 1-be költöztek,
egy kis házba, és itt éltek tovább a faluban.
A házunk padlásán voltak azok a holmik,
amik megmaradtak nekik: szõnyegek, kisebb bútordarabok, könyvek. Az én apám
vigyázott mindenre, le volt lakatolva a padlás. Nagy ládákban voltak ott porcelánok
meg egyebek. Aztán elvitték, amikor lehetett. A kastélyban már csak késõbb dolgoztam, amikor intézet lett belõle 33 évig, utána meg 14 évig gondnok voltam, úgyhogy
majdnem 50 évig bejártam a kastélyba.
Amikor a grófék elmentek, úttörõk jöttek
ide, aztán SZÖVOSZ-iskola lett, majd az
intézet 1954-ben nyílott meg, így 1955-tõl
dolgoztam ott nyugdíjig.
Hát, ez volt a pálfai grófi világ és az utána
következõ mai idõk.
Hargitai Lajos
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Tovább csökken a
munkahelyek száma
Egy év alatt 250 fõvel nõtt a munkanélküliek száma
Sárbogárdon és térségében évek óta tartósan nõ a munkanélküliek száma. Ennek
legfõbb oka, hogy sem a városban, sem a
környezõ településeken nem létesülnek új
munkahelyek, sõt, évek óta folyamatosan
szûnnek meg azok is, amelyek még megvannak.
A katasztrofális munkanélküliségnek csak
halvány jelzõszáma az, amit a munkaügyi
központ rendszeresen közzétesz, mivel õk
csak a regisztrált munkanélkülieket tartják
nyilván. Jelenleg a sárbogárdi térségben a
munkaképes lakosság 15,4 %-a regisztrált
munkanélküli. Egy év alatt 1247 fõrõl 1501
fõre, azaz 254 fõvel nõtt a regisztrált munkanélküliek száma. Csak sejtésünk lehet
arról, hogy mekkora a valós munkanélküliség.
Januártól híreink szerint a Videoton végképp bezárja sárbogárdi gyárát. Akkor ott
is már csak a vagyonõrök maradnak. Va-

gyonõrök vigyázzák a honvédségi laktanya
épületeit is, ahonnan szinte hetente érkeznek hírek betörésekrõl. A fosztogatók
mindent visznek, ami mozdítható. Szomorú, de térségünkben a valamilyen jövedelemmel rendelkezõk közül a nyugdíjasokból, vagyonõrökbõl és segélyezettekbõl
van a legtöbb. El lehet képzelni, ha országosan a lakosság 30 %-a nyugdíjas, egy
ilyen öregedõ térségben, mint a miénk, ez
a szám sokkal inkább 50 % fölött lehet,
miközben az átlagnyugdíj itt jóval alacsonyabb, mint a megye boldogabbik, északi
részében.
Októberben már érezhetõ a gazdasági válság hatása a bolti kereskedelemben is. Az
áruházak szinte konganak az ürességtõl.
Mindenki spórol a gázszámlára, villanyszámlára, mert talán ezen a téren, az energiaárak változásában volt csak látványos
növekedés térségünkben.
Hargitai Lajos

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

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

Helyszín: a mûvelõdési központ színházterme.
Program:
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!
Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
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Munkáltatók,
figyelem!
A KDRMK Sárbogárdi Kirendeltsége
várja azoknak a munkáltatóknak a jelentkezését, akik szívesen foglalkoztatnának olyan embereket, akik most fejezték be az Európai Unió által finanszírozott tanfolyamokat.
A támogatás mértéke: 6 hónapig bruttó
90.000 Ft. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség nincs.
Most befejezett, illetve befejezõdõ tanfolyamaink: nehézgépkezelõ, könnyûgépkezelõ, CNC-gépkezelõ, tb-ügyintézõ.
Érdeklõdni lehet a sárbogárdi
munkaügyi központban
Hier Erzsébet TÁMOP-ügyintézõnél,
vagy telefonon
a 06 (25) 461-528-as számon.

Mikulás-futás

A Mészöly Géza Általános Iskola
negyedik alkalommal rendezi meg a

MIKULÁS-FUTÁST
2008. december 4-én
(csütörtökön) 14 órától.
Az iskola—József A. u.— Ady E.
út—Hõsök tere— Baross utca—iskola
útvonalon láthatják a sok-sok
Mikulás-sapkás futót.

Jöjjenek, nézzék meg!
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Iskolaszék, SZMK

2008. november 27. Bogárd és Vidéke

Részvétel, önrendelkezés,
emberi léptékû gazdaság
Szavak, amelyek jelentése szinte soha nem
látott fontosságú ma. Nem csak Sárbogárdon, de az egész országban.
Részvétel közös ügyeink intézésében.
Ez a demokrácia alapköve. Ott, ahol az
emberek nem nyilvánítanak véleményt,
ahol nem mennek el szavazni, ahol nem írnak alá íveket és nem szánnak idõt arra,
hogy meghallgassák képviselõjük beszámolóját, ahol tehát nem vesznek részt a közös ügyek intézésében, a demokrácia meghalt.
Honi berkeinkben mostanság újra fellángolt a vita (lásd a legutóbbi rendes testületi
ülést), hogy ki (melyik csoport, szervezet,
alkalmi társaság) kit és hány embert képvisel. A városvezetés és szócsövei szerint az õ
elképzeléseikkel (diktátumukkal) ellenkezõk – akik „meghiúsították” a város fényes
lehetõségekkel kecsegtetõ pályázatát –
csak egy kisebbséget képviselnek. Nos, ez a
vita itt kapcsolódik a részvétel és a demokrácia fogalmához. Képviselni ugyanis csak
azokat lehet, akiknek van véleményük,
vannak elképzeléseik, és azokat ki is nyilvánítják. A közös ügyektõl elzárkózók
képviseletére nincsen ma ismert módszer,
õket egyszerûen nem lehet képviselni – ellentétben azok véleményével, akiknek
szent meggyõzõdésük, hogy õk még erre is
képesek. Hogy módszerük a gondolatolvasással egyenértékû, az nem lehet vitás.
Hogy ez mennyire megbízható, az még kevésbé. A pályázatot ellenzõknek viszont
nemcsak hogy volt véleménye, hanem azt
ki is nyilvánították.
A hallgatás még nem beleegyezés, írtam
korábban. Ha beleegyezés lenne, akkor a

testületi ülésen a szavazástól tartózkodókat – akik tehát nem nyilvánítanak véleményt az adott kérdésben, azaz hallgatnak
– a kérdést támogatók közé kéne számolni.
Akkor a népszavazáson részt nem vevõk
számát a feltett kérdés támogatóihoz kéne
csapni. Mégsem így történik – és nem véletlenül. A hallgatás a részvétel hiányával
egyenlõ.
A demokrácia érvényesüléséhez viszont
elengedhetetlen a nép (demos) részvétele
a közös ügyek intézésében, ugyanis ez a demokrácia lényege. Demokrácia nem attól
lesz, hogy négyévenként elmegyünk szavazni, hanem attól, hogy folyamatosan
részt vállalunk a közügyek intézésébõl,
ki-ki a tehetsége szerint.
Persze, az ideális az lenne, ha a város mind
a 13 ezer egynéhány polgára venné a fáradságot, és véleményt nyilvánítana. Ez azonban még várat magára. Ha viszont igazi demokráciát akarunk, akkor nélkülözhetetlen, hogy minél többen vegyük ki részünket a mindennapi ügyek intézésébõl, legalább a véleménynyilvánítás erejéig.
Mindaddig, amíg a számtani többség nem
így tesz, tehát lemond arról, hogy törvény
adta demokratikus jogaival éljen, ez a vita
újra és újra fel fog lángolni. Addig – a demokrácia nevében – jobb híján az fog történni, amit a teljes lakosság egy kisebb része, de a véleménynyilvánítók többsége
akaratként kifejez. Ezen változtatni azonban csak egyetlen módon lehet, mégpedig
a közös ügyekben való, minél szélesebb körû részvétellel.
Lendvai Gábor

Változások a képernyõn
Megújult a Bogárdi TV küllemében és tartalmában, új technikai megoldások révén.
Ahogy sárbogárdi nézõink már észrevehették, néhány hónapja változások történtek a Bogárdi TV képernyõjén: még több
információval és lehetõséggel bõvítettük
az adást. Így a képújságban — a hirdetéseken és közérdekû közleményeken kívül —
percrõl percre frissülõ idõjárás-jelentés,
mûsorújság, tõzsdei hírek, névnaptár, fotógaléria és holdnaptár is megjelenik; a
képernyõ alsó sávjaiban folyamatosan tájékozódhatnak a legfrissebb országos és
helyi hírekrõl dióhéjban, az aktuális évfordulókról és közérdekû tudnivalókról. Elindítottunk egy üzenõfalat is, amire az
interneten keresztül lehet írni véleményeket, üzeneteket, tudósításokat, vagy akár

rövid verseket is, névtelenül. A képernyõre kerülés elõtt az üzeneteket természetesen szûrjük, hogy a törvények és az alkotmányos jogok ne sérüljenek. Örömmel
tapasztaltuk, hogy az elmúlt idõszakban
több témában is kialakultak parázs viták
ezen a fórumon.
Folyamatosan javítottuk az adás minõségét a kábelszolgáltatókkal együttmûködve. Pontosabbak lettek a mûsorok kezdési
idõpontjai. Kiterjesztettük a vételkörzetet, és hamarosan további bõvítésekre kerül sor, így még több környékbeli településre és otthonba juthat el új adásunk.
A változtatásokkal az a fõ célunk, hogy
még nyitottabbá, igazi közösségi térré tegyük ezt a televíziót, méghozzá a nézõk aktív közremûködésével. Ez egyben az elsõ

lépés, hogy felkészüljünk egy küszöbön álló, új világra: a digitális és interaktív televíziózás korszakára.
További terveink közt szerepel, hogy a nézõk be tudjanak kapcsolódni az adásba saját kamerájukon, számítógépükön, vagy
telefonjukon keresztül is.
Köszönjük nézõinknek a rengeteg javaslatot és segítséget, mellyel tovább finomíthatjuk fejlesztéseinket, és köszönjük az elismerõ szavakat. Együttmûködésükre a jövõben is számít a Bogárdi TV stábja!
Hargitai Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2008. november 27.
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EGY LEGENDÁRA
EMLÉKEZVE
Akkor mindenki az ablakokba kitett néprádiókat hallgatta, s a gyõzelem hírére
örömmámorban úszott egész Magyarország.
2008. november 26-án lesz 55 éve a fergeteges 6:3-nak, melyet Magyarország labdarúgócsapata az addig veretlen Anglia ellen
játszott. Aranycsapatunk jól megérdemelten, felkészültségének megfelelõen vívta
ki gyõzelmét, melyben méltán emelhetjük
ki Puskás Ferencet, Öcsi bácsit, akinek a
játékára joggal büszkék lehetünk, hiszen
1952-ben olimpiai bajnoki címet is begyûjtött a csapat, 1954-ben pedig ezüstérmet
szereztünk a világbajnokságon, és 85 válogatottbeli fellépésén 84 gólt szerzett. Pályafutása csúcsára azonban Madridba ért,
ahol 3 BEK-elsõségig vitte csapatát. Az
1960-as döntõbõl 4 góllal vette ki részét,
majd 1962-ben az elbukott fináléban mesterhármas fûzõdött a nevéhez. Edzõi tevékenysége is szót érdemel, hisz 1971-ben

Panathinaikosz csapatát a BEK-döntõig
vitte.
Öcsi bácsi Sárbogárdon is járt, 1993 júniusában. Megtelt a sárbogárdi pálya a jöttére, kimentek az emberek csodát látni — és
nem kellett csalódniuk.
Azóta a magyar futball csak árnyéka önmagának. Akkoriban Öcsi bácsi elmondta,
hogy nem akar erõs utánpótláscsapat
összejönni, ezért nincs jó nagycsapat sem
az országban. Azóta eltelt jó pár év, de a
helyzet még mindig ugyanaz.
A világlátott Puskás Ferenc tehát itt járt
nálunk, õ, aki a híres francia borokhoz szokott, mégis többre becsülte a jó kis parasztborokat, a hazait, aminek az ízénél nincs is
jobb egy magyar számára.
Puskás Ferenc 2008. november 17-én távozott az élõk sorából, hosszan tartó, súlyos
betegség után. Most rá emlékezünk, a magyar futball nagy alakjára, aki részese,
egyik fõszereplõje volt annak az esemény-

nek, hogy Magyarország nevét a futballban gyõztesként megismerje a világ.
Mi mással emlékezhetünk rá leginkább,
mint annak a csodának a felidézésével,
amely a két háborúban vesztes, megcsonkított Magyarország polgárainak szívét akkor, és Puskás Öcsi nevét hallva most is
megdobogtatja.
Hargitai Lajos

5 HÓNAP EGY DÁN
NÉPFÕISKOLÁN

Hirdetmény
lakossági fórumokról

Ez a te lehetõséged!

Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatról szóló 10/2007.
(III. 19.) Ktr. sz. rendelet 75. § (1) értelmében Sárbogárd város polgármestere és alpolgármesterei lakossági fórumokat tartanak városrészenként:
Rétszilas, klubhelyiség:
2008. december 2. 16.30;
Sárszentmiklósi Klubkönyvtár:
2008. december 2. 18.00;
Sárhatvan, klubhelyiség:
2008. december 3. 16.30;
Pusztaegres, mûvelõdési ház:
2008. december 3. 18.00;
Töbörzsöki könyvtár:
2008. december 4. 16.30;
József Attila Mûvelõdési Központ:
2008. december 4. 18.30;
Kislók, faluház:
2008. december 5. 16.00.

Felhívás 18 év feletti, angolul jól beszélõ fiatalok részére
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság ismét lehetõséget kapott, hogy magyar fiatalokat küldjön ösztöndíjjal a dán Vestjyllands Hojskolera.
Ha felnõtt életed kezdetén vagy, de még nem döntötted el, hogy merre
indulj,
* ha fel akarod fedezni rejtett képességeidet, meg akarod ismerni önmagadat egy nemzetközi közösségben,
* ha érdekel a világ jövõje, a fenntartható fejlõdés a mindennapokra lebontva,
* ha szeretnél megtapasztalni egy 150 éve jól mûködõ demokráciát,
* ha érdekel a világ egyik legfejlettebb, legszabadabb, legdemokratikusabb országa,
JELENTKEZHETSZ a Mezõföld Népfõiskolai Társaságnál a dán
népfõiskola, a VESTJYLLANDS HOJSKOLE tavaszi kurzusára,
mely 2009. január 7-étõl május 26-áig tart. KAPCSOLAT: Ács
Sándorné, 06 (30) 3850 379. Mezõföld Népfõiskolai Társaság,
2434 Hantos, Rákóczi út 18. E-mail: kishantos@enternet.hu, fax:
06 (25) 506 021. JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2008. december 10. A
JELENTKEZÉS MÓDJA: kitöltött és aláírt jelentkezési lap, kézzel
írt bemutatkozás magyarul és angolul.

ÉRTESÍTÉS

Tisztelettel meghívom és szeretettel várom a település lakosságát!
Juhász János polgármester

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;
2008. november 28-án 9 órától a Honvéd Bajtársi Egyesület
szervezésében az érintettek részére a Nyugat-magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság JOGI TANÁCSADÁST tart.

14.00-tõl: ÜNNEPI MÛSOR,
ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉSE, VENDÉGLÁTÁS.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Részvételükre számítunk!
Vezetõség

ESZB-elnök
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Ismét a nagyok elõtt!

Megyebajnok a Siófok–Szilas KC!
A Zámbó Tibor által edzett és vezetett — a mezõszilasi Németh
László Általános Iskola játékosaira épülõ — Siófok–Szilas KC
hatalmas küzdelemben lett az Adidas Gyermekbajnokság 1993as születésû korosztályának megyebajnoka.
A megyei döntõn 4 csapat vett részt, s egészen „véletlenül” – 3 éve
folyamatosan — olyan sorsolást kaptunk, amely nem sok jót ígért,
hisz elõször az erõsebb Dunaferr csapatával kezdtünk, majd pihenés nélkül, szokásosan a rendezõ Fehérép-Alcoa csapata következett.
Az elõzetes információk alapján a Dunaferr látszott az abszolút
favoritnak, így Zámbó edzõ nem is kezdette a rutinosabb játékosait, hanem a fiataloknak adott lehetõséget, és õk — elsõsorban
Schmidt jó játékának köszönhetõen — éltek is a felkínált bizonyítási alkalommal, és szorosan tartották az eredményt. A félidõben
5 góllal vezetett a Dunaferr, de a játék képe alapján úgy ítélte meg
Zámbó Tibor, hogy meg lehet nyerni ezt a meccset is. Kockáztatva a következõ mérkõzés eredményét, játékba küldte a Csendes
és Schneider nevével fémjelzett sorát. Ennek meg is lett az
eredménye. 20 perc alatt megfordítottuk a mérkõzést, és bravúros
gyõzelmet arattunk.
A második meccs megint az a kategória volt, amit látni kellett volna, mert leírni igen nehéz. A pihent Fehérép-Alcoa egy 3:0-s rohammal kezdett, amit igen kemény munkával ledolgoztak gyermekeink, sõt, a félidõre Schneider, Csendes és Raffael A. pazar
játékának köszönhetõen 5 gólos elõnyt szereztünk. A második
félidõre, a közönségétõl erõsen támogatott hazai csapat feltámadt, és mi fokozatosan fáradtunk, ami köszönhetõ volt a sorsolásnak és a fehérváriak (finoman fogalmazva) „kemény” játéká-

Irka Mikulás-kupa
2008
ASZTALITENISZVERSENY
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.
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

nak is. Sajnos a játékvezetõket is megzavarta a felfokozott hangulat, és olyanokat hibáztak, hogy másfél perccel az idõ lejárta elõtt
visszaengedték a kiállított hazai játékost. Ezek ellenére a
veretlenségünket megõrizve döntetlen lett a végeredmény, és
közel kerültünk a továbbjutáshoz.
A harmadik mérkõzésünkön a megfáradt csapatunk hozta a kötelezõt, és az utolsó mérkõzés eredményétõl függött a helyezésünk.
A Dunaferr A legyõzte a Fehérép-Alcoát, így az alábbi sorrend
alakult ki:
1. Siófok–Szilas KC
5 pont
2. Dunaferr A
4 pont
3. Fehérép-Alcoa
3 pont
4. Dunaferr B
0 pont
Az elsõ két csapat jutott tovább.

Eredmények:
Siófok-Szilas KC—Dunaferr A 20:19
Gól: Raffael A. (2)-Schmidt (2)-Csendes (6)-Raffael B. (4)-Pinczési (2)-Schneider (4).
Siófok-Szilas KC—Fehérép-Alcoa 16:16
Gól: Raffael A. (5)-Csendes (4)-Pinczési (2)-Schneider (5).
Siófok-Szilas KC—Dunaferr B 25:13
Gól: Raffael A. (3)-Schmidt (5)-Erdõs (5)-Pinczési (1)-Somogyi
(3)-Schneider (8).
Edzõ: Zámbó Tibor.
NLÁI

SAK-hírek
A hét végén mindkét csapat hazai asztaloknál játszott. A megyei csapatnak Mór
volt az ellenfele, míg az NB III-ban játszók
a Kodolányi csapatát fogadták. Pénteken
18 órakor a megyei csapat kezdett Németh
János, Lajtos József, Bernáth László, Csizmadia János felállásban, megerõsítve a két
amazonnal: Tósoki Fannival és Tóth Katalinnal.
Szokás szerint a párosok kezdtek, és igen
jól, mert mindkét páros (Tósoki—Tóth,
Lajtos—Németh) hozta a mérkõzéseit.
Azonban az egyéni mérkõzések már nem
alakultak ilyen jól, mivel néha-néha megremegett az ütõ a kezekben. Lajtos Józsi
két mérkõzést, Tósoki Fanni és Tóth Katalin egy-egy mérkõzést, Csizmadia János
ugyancsak egy mérkõzést tudott nyerni.
Így alakult ki a 11-7-es vendéggyõzelem.
Bernáth Lacinak most nem sikerült nyernie, de még fiatal, és van rá esélye, csak
gyakorolni kell.
Az NB III-as csapat szombaton 10 órakor
a székesfehérvári Kodolányi csapatát fogadta, szintén a töbörzsöki arénában. A
Lovász Lajos, Dörögdi Gábor, ifj. Papp
László és id. Papp László összeállítású csapat a párosok mérkõzésével kezdett, viszont fordított eredmény született, mint a
megyeieknél, mivel a Lovász—ifj. Papp és
a Dörögdi—id. Papp páros is elveszítette a

mérkõzését. Az egyéni mérkõzések azonban valamivel jobban alakultak, mint a
másik csapatnál. Lovász Lajos mind a négy
mérkõzést megnyerte, Dörögdi Gábor is
hármat tudott nyerni, ifj. Papp két mérkõzést nyert a számára hajnalban kezdõdõ
mérkõzéseken. Id. Pappnak most sem sikerült nyernie, neki viszont már nincs
annyi, mint Bernáth Lacinak, ezért igyekeznie kell. A mérkõzés végeredménye hû
volt az eddigi hagyományokhoz: 9-9-es
döntetlen lett.
A tíz év alatt, mióta a két csapat találkozik
és játszik egymás ellen, egyszer sikerült a
sárbogárdiaknak nyerni, akkor felkerültek
az NB III-ba. A többi mérkõzés döntetlen
volt, vereséget még nem szenvedett a
csapat a kodolányisoktól.
A következõ héten mindkét csapat idegenben játszik, és megpróbál pontot gyûjteni.
December 7-én kerül megrendezésre az
Irka Mikulás-kupa, külön igazolt játékosoknak és külön az amatõr indulóknak.
Minden érdeklõdõt és játszani kívánó versenyzõt szeretettel vár a
SAK vezetõsége
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Sárszentmiklós—Alba Regia 0:1 (0:0)
Sárszentmiklós, 150 nézõ. Vezette: Lak.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Palotás, Csanaki, Markovics, Huber,
Právics, Emperger (Bakos), Král, Berényi.
Edzõ: Masinka László.
Alba Regia: Uhrin, Ambrus, Fésû, Salacz,
Kellner, Szõlõsi, Kõvári, Boda, Kovács,
Knausz (Szarka), Szalai. Edzõ: Balogh
Zoltán.
Az elmaradt Bicske—Pálhalma mérkõzés
miatt egyértelmûen az Alba elleni mérkõzés lett a forduló rangadója. A kifejezetten
hideg idõ, különösen az elsõ játékrészben
erõs északi szél mindkét csapat számára
megnehezítette a játékot. Az elmúlt hetek
botlásai három meghatározó játékosának
hiánya után a legjobb kezdõjével lépett pályára ellenünk a vendégcsapat, amely egy
jó mérkõzést vetített elõre. A szurkolók
gólokban gazdag mérkõzést vártak.
A mérkõzés elõtt a helyi egyesület vezetõsége és a felnõttek csapata egy szép ünnepség keretében jutalmazta meg a három
Mondovics Zoli-tanítványt — Szabó Leventét, Rohonczi Gergõt (U11) és Búzás
Ádámot (U9) — a megyei válogatottban
való szereplésük érdemeként. Szarka Péter csapatkapitány egy-egy (a csapat és a
vezetõség által dedikált) labdát, míg
Masinka László edzõ egy-egy Sárszentmiklós címerét ábrázoló zászlót és csokit
adott át részükre, hozzáfûzve, hogy várja
õket a nagycsapatba.
A kezdõrúgást a gyerekek végezték el.
Egymásnak feszültek a csapatok, és ahogy
haladt az idõ, a szurkolókban megfogal-

A Femol-csoport
eredményei:
LMSK—Sárbogárd 3-1 (0-1)
20 nézõ, vezette: Almádi. Gólszerzõ: Csizmadia (2), Nyakas, illetve Szabó. Kiállítva:
Lajtos (Sárbogárd). Ifjúsági mérkõzés:
2-0.
Kisapostag SE—Dég 1-2 (0-1)
40 nézõ, vezette: Hajcsár. Gólszerzõ: Takács, illetve Rostás, Palkovics. Ifjúsági
mérkõzés: 10-3.
Mezõszilas SE—Káloz 1-4 (1-1)
50 nézõ, vezette: Magyar J. Gólszerzõ:
Kecskés, illetve Molnár, Májer, Mayer,
Gál. Ifjúsági mérkõzés: 2-8.
Adony—Tác 8-1 (3-0)
100 nézõ, vezette: Nagy M. Gólszerzõ:
Král (4), Müller M. (2), Lelkes, Marczinka, illetve Babai. Ifjúsági mérkõzés: 8-0.
Mezõfalva—Cece 2-0 (1-0)
50 nézõ, vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Rajna, Szûcs. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
Jenõ—Baracs 0-2 (0-2)
40 nézõ, vezette: Makk. Gólszerzõ: Szabó
(2). Ifjúsági mérkõzés: 2-4.

mazódott: aki talál egy gólt, le is hozza a
mérkõzést.
Mindkét csapat óvatosan, a védekezést
elõtérbe helyezve játszott, melynek során
elõvettük a részemrõl már többször kritizált ívelgetést. Igaz, ebben partner volt a
vendégcsapat is. A szünetben szemmel láthatóan jelentõsen megnõtt a büfé a forgalma, melegedni még az is bement, aki
egyébként nem szokott.
A második játékrészben semmit nem változott a játék képe, és a fránya szél, mely az
elsõ félidõben támogatta a vendégcsapatot, csillapodott. Az 54. percben egy mintaszerû támadás után vezetést szerzett az
Alba, mikor Ambrus elfutott a jobb oldalon, felnézett, és mértani pontossággal az
ellentétes oldalon érkezõ Kovácshoz ívelt
(nagyon magára hagytuk), aki lövés helyett középre fejelt, és Szõlõsi a védõink
között berobbant, majd a kapuba lõtt, 0:1.
Ezután mindent egy lapra feltéve támadtunk, támadásokat vezettünk, átlövésekkel próbálkoztunk. Helyzeteink voltak, de
nem sikerült gólt szereznünk, így vereséggel zártuk a bajnokság õszi szezonját.
A tabellát nézve, melyen a hatodik helyet
értük el, messze kerültünk kitûzött célunktól: a dobogótól, de még elõttünk van a tavaszi folytatás, és a 3. helyezettõl „csak” 3
pontra vagyunk. Az elmúlt heti cikkemben
írtakat ezen mérkõzés eredményétõl eltekintve fenntartom. Nagyszerû tavaszt fogunk produkálni, mint a régi szép idõkben,
mert a tavasz mindig a miénk volt.
A mérkõzés elõtt beszélgettem az edzõnkkel, aki már várta a téli szünetet, mert meg-

látása szerint erõnlétben lemaradásban
van a csapat, és ezt az alapozásnál pótolni
fogják a fiúk. Egyéb változtatást egyelõre
nem tervez, a jelenlegi keretet képesnek
tartja a kitûzött cél elérésére, melyben
csak egy sérüléshullám akadályozhatja
meg csapatunkat.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Alba Regia 4:0
Csapatunk magabiztos gyõzelmet szerzett,
és kijelenthetõ, hogy az eredmény a vendégcsapatra nézve hízelgõ.
A tavaszi szezont a magát igencsak összeszedõ Szabadegyháza ellen kezdjük, de
elõtte még terveink szerint jó néhány erõs
csapat ellen játszunk felkészülési mérkõzést, amelyben több ifi csapatban játszó játékos is kipróbálásra kerül.
Szabó Béla

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

15 11 2 2
14 10 2 2
14 9 1 4
15 8 4 3
15 9 - 6
15 8 1 6
15 8 1 6
15 9 2 4
15 4 6 5
15 5 2 8
15 5 1 9
15 4 3 8
15 4 2 9
15 4 2 9
15 4 2 9
15 1 1 13

28-11
45-14
26-12
30-17
31-18
47-19
27-22
30-28
14-21
25-30
24-25
16-35
18-27
16-36
14-36
15-55

35
32
28
28
27
25
25
23
18
17
16
15
14
14
14
4

Kézilabda — megyei bajnokság
Utolsó mérkõzését játszotta Székesfehérváron a sárbogárdi csapat. Dicséretre méltóan
küzdöttek a fiúk, egymást biztatva, segítve, jó védekezéssel álltak helyt. A 28:24-es végeredmény tükrözi, hogy fokozatosan zárkózunk fel a képzettebb csapatokhoz. További
fejlõdést hozhat az itthoni, amatõr bajnokságbeli részvétel, és a téli edzés.
Góllövõk: Szabó József 3, Németh Tamás 3, Takács Lajos 4, Szabó József Zsolt 5, Suplicz
István 1, Botka Tamás 1, Baki Balázs 1, ifj. Bodoki György 6.
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon támogatja csapatunkat!
Sárbogárd SE

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

15 11 2 2
15 10 2 3
15 10 - 5
15 9 1 5
15 9 - 6
15 8 2 5
15 7 4 4
15 7 2 6
15 6 2 7
15 5 5 5
15 5 5 5
15 4 5 6
15 4 3 8
15 2 5 8
15 1 3 11
15 - 3 12

36-15
46-20
58-27
34-32
34-22
31-18
39-29
25-31
26-33
32-34
25-31
18-19
21-36
13-37
18-42
13-43

35
32
30
28
27
26
25
23
20
20
20
17
15
11
6
3

A természetjárók
hírei
A városi bizottság következõ túrája
december 6-án lesz. Indulás: 8 órakor
a mûvelõdési központ elõl. A túra célpontja — a kiadott éves programtól
eltérõen — Tolnanémedi és környéke
lesz. Bõvebb felvilágosítás a 06 (30)
429 8964-es telefonszámon kérhetõ.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A VII. forduló eredményei
Siker FC—Pusztaegresi fiúk
6:3 (4:2)
Vezette: Tóth I. Siker FC: Huszti L., Oláh,
Huszti N., Kovács, Kecser. Csere: Huszti
R., Petõ. Pusztaegres: Ihász G., Mogyorósi, Fodor, Csendes M., Csendes B. Csere:
Ihász B., Egyed, Zab. Nem adta meg magát
a Pusztaegresi fiúk csapata, a vereségük ellenére nem játszottak alárendelt szerepet
a sportszerû mérkõzésen. Tudomásul kell
venni, hogy a Fair Bútor-csoportban az eddig lejátszott mérkõzéseken a Siker FC
még nem talált legyõzõre, ráadásul már
szabadnapos is volt. Voltak igazi kispályás
megoldások, gólokkal befejezve. Góllövõk: Kovács 3, Huszti R., Oláh 2, illetve
Ihász B. 2, Csendes M.

Horváth Ker.—Alba Autósbolt
Cece 5:9 (4:5)
Vezette: Szakács I. Horváth Ker.: Horváth
József, Horváth János, Nyári, Kovács A.,
Keresztyén. Csere: Kovács R., Oláh. Alba:
Fülöp Gy., Klazer, Kun, Fülöp T., dr. Erdélyi. Csere: Danicsek, Démuth, Kokics.
Többet és veszélyesebben támadott az
Alba, melynek vége egy biztos, háromgólos vezetés. Ezután támadtak a sárkeresztúriak, és most õk rúgtak hármat.
Összehozta Horváth kapus és Nyári a következõ Alba-találatot. Még egy-egy gól
mindkét oldalon, és szoros az eredmény. A
második félidõre elfáradt a Horváth Ker.
csapata, mely az egyetlen, amelyik még
nem szerzett pontot a bajnokságban. Rúgta sorra a gólokat az Alba. Néha kemény
belemenések tarkították a mérkõzést.
Góllövõk: Keresztyén, Horváth János 2,
Kovács R. 2, illetve Fülöp T. 4, dr. Erdélyi 4,
Kokics.

Reál Margit—Haladás
1:10 (1:4)
Vezette: Tóth A. Reál: Rozgonyi G.,
Rozgonyi J., Márton, Fekete, Strausz.

A SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLETBEN
MINDEN KERÉKPÁR
KARÁCSONYIG

10%-os KEDVEZMÉNNYEL kapható.
Sárbogárd,
Ady E. út 213.

Haladás: Géczi, Szántó Zs., Fülöp, Szántó
K., Balogh. Csere: Hollósi. Az alacsony
színvonalú mérkõzésen megérdemelten
szerzett háromgólos elõnyt a Haladás, bár
az igazsághoz hozzátartozik, hogy Géczinek több esetben is bravúrosan kellett hárítani. A szépítõ gólt Fekete lövése hozta.
Még egy gól, és vége a félidõnek. A második játékrészre elfáradt a Reál Margit csapata. Hibát hibára halmoztak, az eredmény nem is lehetett más, mint vereség. A
felkínált lehetõséggel élt a Haladás. Góllövõk: Fekete, illetve Balogh 3, Szántó K. 4,
Hollósi, Szántó Zs. 2.

Légió 2000, Fair Bútor—
Sárkeresztúr KIKE 1:2 (1:1)
Vezette: Tóth A. Légió: Megyesi, Németh,
Berta, Bodó, Verbóczki. Csere: Baki, Banda, Lakatos Gy., Lakatos T., Szilágyi.
KIKE: Visi, Szauervein, Hajdinger J., Sütõ, Hajdinger Z. Csere: Geiger, Madár. Kemény belemenésekkel tarkított mérkõzés,
vergõdésekkel. Érdekes körülmények között esett az elsõ gól a kilencedik percben
Hajdinger J. és Németh összerúgtak úgy,
hogy a labda a lábak között volt. A nagyobb lendülettel érkezõ Németh lábáról,
mintegy 21 m-rõl a KIKE kapujának bal alsó sarkában kötött ki a labda. Az esetnél
Hajdinger J. megsérült, és nem tudta folytatni a játékot. Harminc másodperccel a
félidõ lejárta elõtt egyenlített a KIKE. A
második félidõ is egyenrangú küzdelmet
hozott. A gyõzelemhez kellett egy hiba,
melyet Hajdinger Z. használt ki. Az egyenlítésre már nem maradt idõ. Góllövõk:
Németh, illetve Hajdinger Z. 2.

Extrém—Sárbogarak 4:0 (3:0)
Vezette: Szakács I. Extrém: Kiss, Dévényi,
Oszvald, Horváth D., Juhász. Csere:
Derecskei, Horváth T. Sárbogarak: Futó,
Gazdag, Csuti, Czipp, Kónya. Csere:
Dizseri B., Dizseri P., Kasza, Németh,
Steinbach. Az elsõ félidõben eldöntötte a
három pont sorsát az Extrém. Hajtottak a
fiatalok, de a rutin diadalmaskodott.
Góllövõk: Horváth D. 3, Juhász.

Bad Boys—B. B. Truck SE
6:2 (2:2)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb,
Mikuli, Soós, Horváth F., Csomai. Csere:
Hajba, Horváth J., Juhász. B. B. Truck:
Gilicze, Simon T., Varga, Simon J., Zobák.
Csere: Bognár, Kovács. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik
meg. Sárga lap: Varga. Góllövõk: Soós 3,
Juhász 2, Horváth F., illetve Zobák, Simon J.

(a gazdabolttal szemben)

Vasutas—Spuri 0:6 (0:2)

Telefon: 06 30 425 9736,
06 25 461 837

Vezette: Szakács I. Vasutas: Csuti, Varga,
Bozsoki, Fazekas, Guszejnov. Csere:
Nyikos. Spuri: Huszár, Simon, Papp, Bara-

bás, Kovács. Csere: Gál, Bereczki. Két gól
és más semmi — a vágyunk nem csak
ennyi. De nincs több az elsõ félidõben. A
másodikban már alárendelt szerepet játszott a Vasutas. Ha Csuti nem véd olyan
jól, akkor „kápút”! Így is! Piros lap:
Bereczki 2 perc. Góllövõk: Simon 2, Kovács
2, Papp, Nyikos.

Pentagri—OMV 4:4 (4:3)
Vezette: Tóth I. Pentagri: Györök,
Domján, Csendes, Kelemen, Bor. Csere:
Máté, Sebestyén. OMV: Plézer, Nagy,
Herczeg, Killer, Deák. Csere: Iván,
Lukács. Változatos, jó iramú mérkõzést vívott a két csapat. Mindkét oldalon berúghatták volna a gyõztes gólt, de ezzel nem
tudtak élni a ziccerhelyzetbe került játékosok. Íme a névsor: Herczeg, Sebestyén,
Nagy és Bor. A végén Deák lõtt nagy kapufát. Békés döntetlen, sok kihagyott helyzettel. Góllövõk: Kelemen 3, Domján, illetve Deák 2, Killer 2.

Toledo 2005—Twister 5:3 (2:1)
Vezette: Szakács I. Toledo: Horváth I.,
Dombi, Huszár, Kiss L., Horváth Zs. Csere: Barabás, Orbán, Szabó. Twister: Bognár I., Szabó L., Balogh, Bognár T., Budai.
Csere: Csizmadia, Horváth. Mindkét félidõben jobb volt a Toledo, megérdemelten
szerezte meg a három pontot. Akart a
Twister, de a ziccerek nem jöttek be. Sárga
lap: Bognár T. Góllövõk: Orbán, Szabó,
Barabás, Horváth Zs., Dombi, illetve Budai
2, Csizmadia.

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

6
5
4
4
3
3
2
2
2
-

1
2
1
2
1
1

2
1
2
2
3
5
5
5
6

53:14
28:17
35:10
21:14
32:28
24:41
22:25
12:22
22:34
16:56

19
15
14
13
11
10
6
6
6
1

Góllövõlista: Bor József (Pentagri) 20 gól,
Kelemen Béla (Pentagri) 16 gól, Killer Gábor (OMV) 11 gól.

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

6
5
4
3
2
2
2
1
-

1
1
1
1
2
-

1
1
3
3
4
4
3
6

45:11
37:21
27:17
22:25
21:25
30:45
16:31
17:26
21:35

18
16
13
9
7
7
6
5
0

Góllövõlista: Kovács Krisztián (Siker FC)
15 gól, Huszti Lajos (Siker FC), Horváth
János (Horváth Ker.), mindkettõjüktõl 9
gól.
Gróf Ferenc
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!
2008. november 29. 19 óra:

ZENÉS KARÁCSONYVÁRÓ

Trópusi vihar

Meghívjuk Önt és kedves családját

Színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték

HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYI
KÓRUSKONCERTÜNKRE
december 13-án, szombaton, 18 órára
a mûvelõdési központba.
Fellépnek:
„Pászti Miklós” Vegyes Kórus (Biatorbágy),
Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar (Sárbogárd),
Váradi István gordonkamûvész —
a 2008. évi Genfi Nemzetközi Zenei Verseny gyõztese
Zongorán közremûködik: Huszics Ibolya.
Vezényelnek: Bolyki Eszter, Huszics Vendelné, Huszics Vendel.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Bogárd-Dal Egyesület!

„Akié a Fiú, azé az élet…” (I. János 5:12/a)

Meghívó
2008. december 1. (hétfõ) és 6. (szombat) között

ADVENTI EVANGELIZÁCIÓS HÉT
lesz gyülekezetünkben.
A szolgálatokat végzik: Szabó Gábor kecskeméti lelkipásztor, a Bács-Kiskunsági
Református Egyházmegye volt esperese, valamint Wessetzky Szabolcs kádártai
lelkipásztor. A hétközi alkalmak este 6 órakor a fûtött gyülekezeti házban lesznek
(Sárbogárd, Tompa u. 41.).
A vasárnapi úrvacsorai záró istentisztelet délelõtt 10 órakor kezdõdik a templomban.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Országos Gyermekkönyvhét 2008. december 1—7.
2008. DECEMBER 3-ÁN A MADARÁSZ JÓZSEF
VÁROSI KÖNYVTÁR VENDÉGE LESZ
KÁLNAY ADÉL KÖLTÕ, ÍRÓ, TANÁR.
Novelláival, verseivel számos pályázaton részt vett és a díjazottak között szerepelt.
Irodalmi munkásságának elismeréseként Pro Cultura Interciasae díjat kapott 2000ben. Ebben az évben lett az Év Könyve a Titkok egy régi kertben címû ifjúsági regénye
is. 2003-ban József Attila-díjjal jutalmazták. Salvatore Quasimodo-különdíjat 2006ban kapott.
2008-ban, pedagógusi munkája elismeréseként, az esélyt teremtõ pedagógusoknak
járó Teleki Blanka-díjat vehette át mint a dunaújvárosi Petõfi Sándor Általános Iskola tanítója és ifjúságvédelmi felelõse.
Publikál az Árgusban, az Élet és Irodalomban, a Pannon Tükörben, a Holmiban.

Kálnay Adéllal rendhagyó irodalomóra keretében találkozhatunk
2008. december 3-án 9 órától a Sárszentmiklósi Általános Iskolában,
14 órától a Mészöly Géza Általános Iskolában.

Ben Stiller, Jack Black és Robert Downey
Jr. olyan filmsztárokat alakítanak ebben az
akcióvígjátékban, akik egy szuperdrága
háborús filmet forgatnak eredeti helyszíneken. Csakhogy az elszabadult költségvetés miatt a stúdió kihátrál a film mögül, viszont a frusztrált rendezõ úgy dönt, folytatja a forgatást. Stábját a délkelet-ázsiai
dzsungel közepébe vezeti, ahol igazi
rosszfiúkkal találják szembe magukat.
Várunk mindenkit sok szeretettel
a sárbogárdi mûvelõdési házba,

november 30-án
a 15 órától kezdõdõ
HAGYOMÁNYÕRZÕ
DÉLUTÁNRA,
amelyen lehetõség nyílik
a gyermekeknek a népi játékok
megismerésére,
kézmûves-foglalkozás és
gyermekjátszó keretében.
Ezt követõen a néptánc alapjait
sajátíthatják el az érdeklõdõk.
18 órától pedig táncosokat várunk
táncházba!
A kézmûves-foglalkozást Gárdonyi
Bernadett, a gyermekjátszót és
tánctanítást Nánási Katalin és
Rohár Alexandra tartja.
A jó hangulatról a Dödölle zenekar
gondoskodik.
A helyszínen büfé mûködik.
Belépõ: 300 forint.
Érdeklõdni: 06 (20) 960-4467.
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GROTESZK JÖVÕKÉP

Nagymama
receptjei
Banános—
ananászos omlett
Hozzávalók: 6 tojás, 2 banán, 2 ananászkarika, 3 ek cukor, 2 ek rum.
A banánt és ananászt feldaraboljuk.
Egy kevés vajat felforrósítunk, és hirtelen megpirítjuk rajta a gyümölcsöket. A tojást felverjük a rummal és a
cukorral, majd a maradék vajon megsütjük. Amikor már majdnem kész,
rátesszük a banánt és az ananászt, félbehajtjuk, majd tálaljuk.

Kacsapecsenye
narancsmártással
Hozzávalók: 1 pecsenyekacsa, 13 dkg
vaj, 5 dkg gomba, 1,5 dl narancslé, 2
ek liszt, 1 kk fehérbors, 2 kiskanál só,
1,5 dl víz.
Elkészítés: a vajat felhevítjük, majd a
kacsa minden oldalát megpirítjuk
benne. Utána kiszedjük, majd a felszeletelt gombát megpirítjuk a vajon.
Hozzáadjuk a lisztet, majd felengedjük a víz és narancslé keverékével, sóval, borssal ízesítjük, végül a húsra
öntjük, és 5 percig forraljuk. A mártást átszûrjük, majd ismét a húsra öntjük, és sütõben készre sütjük.

2050-et írunk. Vasárnap van. Férjem kitol
a tolókocsival a ház elé, ahol már vár Julcsa, a szomszédasszony, akivel az épp aktuális pletykákat szoktuk kicserélni. Zsebemben a telefonnal megyek ki, várom,
hogy hívást kapjak a munkahelyemrõl, készenlétes vagyok, s mindig jól jön a plusz
pénz. Beszélgetünk. Most, hogy sikerült
bevezetni az eurót pár hónapja, kezd fellendülni a gazdaság. Ez abból is látszik,
hogy lemondott miniszterelnöki posztjáról
ifjabb Gyurcsány Ferenc, s helyette a roma
származású Rómeó Smith látszik esélyesnek. A kórházak, bankok, vállalatok, iskolák teljesen magánkézben vannak, a tulajdonosi csoportok külföldrõl orientálódnak hazánkba. Még egyelõre a Magyarország nevet viseljük, de egy országgyûlési
szavazással ez is változhat. Mégis nõ a jólét
— úgy látszik, ez évben csak egyszer lesz
gázáremelés (a duplájára), és az élelmiszertermékek ára is csak a kétszeresére nõ.
Így, hogy az energiakészleteink fogytán
vannak, csak decembertõl lehet gázzal fûteni. Addig majd minden este összebújunk, iszunk egy kis égetett szeszt, hogy
szép álmunk, és egy kis melegünk legyen.
Valamilyen szinten jó is, mert pár eurót tudunk spórolni rajta. A nyugdíjasoknak,
akiknek kedvez a szerencse, csak 13. havi
nyugdíjuk felét veszik el, és a nyugdíjkorhatárt leviszik nõknél 75, férfiaknál 72

évre. Nagyon úgy tûnik, hogy Smith maga
mellé akarja állítani a nyugdíjasokat és az
ország lakosságának 50 %-át kitevõ segélyen élõket.
Örülünk mi is, hiszen a 3 milliós kölcsönbõl 20 év alatt lement a kamat, s nekiállhatunk törleszteni magát a hitelt is. Úgy tûnik, az euró mindenen segít…
Eszmefuttatásunkat a telefon éles hangja
töri meg. A munkahelyrõl keresnek, mehetek melózni a gyárba, ahol robotokat
szerelünk össze, amik majd a bankszektorban fognak dolgozni. Ha valaki mégis elégedetlen lenne az adott rendszerrel, a robotoknál reklamálhat. De minek is? Hisz
érezhetõ a fejlõdés!
Gondolkodtam azon, hogy fejlesztem magam és beiratkozom egy fõiskolára.
Gyógyszerésznek szeretnék tanulni, abban
van a nagy lóvé.
Mi rendezzük idén a foci vébét. Végre kijutottunk, és ez nagy szó.
Indulni készülök. Julcsa utánam szól:
— Boldog születésnapot! Tényleg, hányadik is?
— A 68-at taposom!
— Mikor is mész nyugdíjba?
— Lehet, hogy már korengedménnyel jövõre, ha be tudom bizonyítani, hogy hiányzik mind a két lábam!
Hepp Zsuzsa

Megjelent Hargitai nagymama szakácskönyve

ÉTELED AZ ÉLETED címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban, 2.500 Ft-os áron.

Közeleg a karácsony

Csokis kuglóf
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 25 dkg cukor, 15 dkg vaj, 4 tojás, 1 csomag sütõpor, 1 dl tej, 10 dkg csokoládé.
Elkészítés: a habosra kevert vajat
összedolgozzuk a tojássárgájával és a
cukorral, majd sütõport, tejet és lisztet adunk hozzá, végül a tojás fehérjébõl felvert habbal keverjük el. A tészta felét elõzõleg kizsírozott kuglófformába tesszük, a másik felét csokoládéval elkeverjük és ráöntjük a fehér
tésztára. Közepes láng mellett 40 percig sütjük.

Szabóné Czuczai Katalin hozta be szerkesztõségünkbe a képen látható alkotásokat,
melyek részei azoknak, melyek Budapesten, a Vajdahunyad várában, illetve Székesfehérváron, a Szabadmûvelõdés Házában kerülnek kiállításra decemberben, betlehemi
témakörben.
Hargitai Kiss Virág
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Négy vándor
„HOL VOLT, HOL NEM VOLT”
MESEVETÉLKEDÕ
4. forduló
Név: …………………………................................................……..
Lakcím vagy e-mail cím: ………...............................................…..
Iskola: ……………………...............................................…………

1. feladat:
Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!
Megfejtésként egy népmese címét kapjátok.

A világ végétõl kilenclépésnyire, de az is lehet, hogy tízre, volt egy
hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben
mákszem nagyságú halak játszadoztak, s olyan kicsi békák ugráltak
a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták õket.
A hegy se volt valami óriási, a verebek gyalogláb másztak át rajta, s
mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni.
Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics. De igazi hegy volt, s
igazi volt az a cérnaszálnyi ösvény is, ami a hegytõl az erdõig vezetett.
Ez az erdõ már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy és a patak, akkora lehetett, mint mifelénk az erdõk.
Vidám élet volt az erdõben, de legvidámabban négy testvér élt,
akiknek az erdõ közepén volt a házuk. A négy testvér neve: Tavasz,
Nyár, Õsz, Tél.
Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így,
a világ elejétõl is csak tíz évig és három napig. Mert tíz esztendõ és
három nap múltán a négy testvér összeveszett. Azt hiszem, azon
vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani: a veréb,
vagy a rigó?
A Tavasz és a Nyár azt mondotta, hogy a veréb, az Õsz és a Tél azt
mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt meg
az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van
igaza. Így történt aztán, hogy a Tavasz így szólott testvéreihez:
— Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is. Én hát inkább elmegyek közületek.
Ezzel aztán el is indult, át a kis ösvényen, át a kavics nagyságú hegyen és az icipici patakon, míg csak a világ közepére nem ért.
Beletellett vagy három hónap, amíg visszajött az erdõbe. Akkor aztán eldicsekedett testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondotta, hogy a Tavasz a legszebb a világon.
Ezt bizony nem hagyta a Nyár. Õ is útra kelt, s õ is dicsekedve tért
vissza.
— Énhozzám, bizony, úgy szóltak az emberek: „Te vagy a legjobb,
te vagy a legkedvesebb! Te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet
õrölhessünk belõle, hogy kenyeret süthessünk a lisztbõl...”
„Hát, ha így van, én is útra kelek” — gondolta az Õsz. S nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdõn, hegyen, patakon. Aztán mikor
visszatért, így szólt:
— Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek! Nem is csoda,
mert teli tarisznyával mentem közéjük, vittem nekik szõlõt, diót, almát, körtét.
A Tél se hagyta magát, õ is útnak indult, szaladtak elõtte a szelek,
hogy hirtelen vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival, a szelekkel
jött, s álló nap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és
a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdõben, hogy legyen mivel fûteniük a szegényeknek.
Álló napig ezt mesélte, de már csak ketten hallgatták: a Nyár és az
Õsz, mert a Tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak,
mióta világ a világ.
Zelk Zoltán

1. Mesebeli tenger. 2. ………………. Mihók. 3. Az ilyen legény sok mesében
fõszereplõ. 4. Ilyen állat Kacor király. 5. Térdszéli ……………. 6. A királylány
csókjától királyfivá változik. 7. Egyfejû sárkány. 8. Mesebeli madár. 9. Jankó
neve az egyik mesében. 10. Bûbájos vénasszony. 11. Mesékben szereplõ paripa. 12. Égbõl ……………… mesék. 13. Ilyen tulajdonságú a mesékben szereplõ róka.

2. feladat
A keresztrejtvény megfejtéseként egy mesecímet kaptatok. Erre a mesére vonatkoznak a kérdések. Ki mondta és kinek a mesében?
1. „Ezt a lányt férjhez kellene adni, de csak olyan legényhez adom, aki kiállja a
három próbát.”
…………………………………………………………………………
2. „No, vén kutya – mondta neki – kellett ez neked?”
………………………………………………………………………….
3. „Nézz hátra, viszket a fejem, most a Vénboszorkány jön.”
…………………………………………………………………………
4. „No jó, hogy hazaértél! Megházasítlak, holnap lesz a lakodalom!”
…………………………………………………………………………
5. „No, még így sose csaptak be bennünket!”
…………………………………………...……………………………..
A megfejtéseket 2008. december 31-éig kérjük eljuttatni a Madarász József Városi Könyvtár címére: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 105., vagy az
alábbi e-mail címek valamelyikére: ditti57@freemail.hu, vagy
konyvtar@mjvkonyvtar.hu

Megfejtés
1. ÁSZ. 2. Atlanti-óceán 3. Orseolo Péter.
Sajnos, helyes megfejtést senki sem küldött be.
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TV-RÁDIÓMÛSOR
November 29., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 8.00 Hét
mérföld 8.35 Delta 9.05 Élni tudni kell! 9.35 KészPénz
10.05 Egészség ABC 10.35 AutóVízió 11.05 Fogadóóra
11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10 Idõjárók 12.35
Lenny, a csodakutya 14.05 Pizsamaparti 14.30 Ötös fogat 15.00 Gyermekszínház 15.55 Teknõc a láthatáron
16.25 Klipperek 2. 0 16.55 Dr. Németh Antal színháza
17.55 Linda 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás
20.15 Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán 22.35
Hírek 22.45 Kasszandra álma 0.35 Sporthírek 0.45 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai
6.25 Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.20 Disney-rajzfilm
9.40 Receptklub 10.00 Így készült – A Kaméleon 10.25
Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.45 Havazin 13.20 Miss Earth – A föld legszebb lánya
2008 15.30 Eltûntnek nyilvánítva 16.25 Én és a hercegem 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Szombat
esti láz 22.05 Lángoló jég 0.05 Pénzhajhászok 2.05 Az
internet csodái 2.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.30 Mókás állatvilág 11.00 A
világ legerõsebb emberei 11.35 Babavilág 12.10 Egy
rém rendes család Budapesten 12.40 Hegylakó 13.40
Charly – Majom a családban 14.40 Bûbájos boszorkák
15.45 A Cukorbáró 16.40 Idõtlen idõkig 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.30 Megasztár 4. 21.45 Popdaráló
22.15 Megasztár 4. 23.05 Delta Kommandó 1.20 Mentõhelikopter 2.10 Drága testek 3.00 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 20.50
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 30., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.20
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 Az utódok reménysége 10.45 2008 a Biblia éve 11.10 Papírhídon
11.35 Evangélikus templomok 12.00 Hírek 12.10 TS –
Bajnokok Ligája Magazin 12.40 Rodosz 13.30 TS – Férfi
kézilabda-mérkõzés 15.35 Csellengõk 16.05 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 9.00 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.30 Receptklub 9.50 Rendszerváltó portrék
10.20 Játék 11.25 Európai idõ 11.45 MeneTrend 12.00
Híradó 12.10 Magyar autósport-magazin 12.30 Tuti
gimi 13.25 A dadus 13.55 Dirty Dancing 14.25 M, mint
muskétás 15.25 Tiszta Hawaii 16.25 Kincs, ami nincs
18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Nemzetbiztonság
Bt. 21.50 Heti hetes 23.05 Rendszerváltó portrék 23.40
Holtodiglan 1.20 Sokk-show 2.50 Egy rém rendes
család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.45 Joey 10.15 Ingatlanbróker 10.45
Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.45 Walker, a texasi
kopó 12.45 Psych – Dilis detektívek 13.45 Smallville
14.45 Célkeresztben 15.45 Nagy zûr Korzikán 17.30
Senorita Szöszi 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Sztárok a fejükre estek 22.10 10! 23.00 Kalifornia királya
0.50 Sugarlandi hajtóvadászat 2.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Református 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 20.48 Zene 21.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

December 1., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 10.00 Történetek a
térrõl 10.55 Parlamenti napló 11.45 Sokszínû vallás
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lovasa 13.10 Eszem-iszom 13.30 Roma magazin 14.00
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
Nyugat 100 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45
Beszélgetések a klubban
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop
11.25 V.I.P. — Több mint testõr 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 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
Ostromállapot 1.10 Reflektor 1.30 Bundesliga 2.35
Autómánia 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.45 Kvízió
délelõtt 10.25 Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Patkánymese 14.20 Az ügyosztály 15.20 Zorro 16.20 Joshi Bharat
17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.45 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.25 NCIS –
Tengerészeti helyszínelõk 22.25 Gyilkos számok 23.25
Különleges ügyosztály 0.15 Tények este 0.45 Kettesszámú gyanúsított 2.15 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 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

December 2., KEDD
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 13.10
Eszem-iszom 13.30 Srpski ekran 13.55 Unser
Bildschirm 14.30 Kárpát expressz 14.55 Sírjaik hol
domborulnak 15.30 Jó kis bagázs 15.55 Derek, a fenegyerek 16.20 A tévé ügyvédje 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Önök kérték! 21.10 Szulák és más 22.10 Kedd este
22.45 Kultúrház 23.00 Kós Károly 125 23.30 Hírek
23.35 Sporthírek 23.45 A múlt árnyai
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop
11.25 Romy és Michele – Micsoda spinék! 12.00 Hírek
13.10 Disney-rajzfilm 13.35 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 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.55 Reflektor 0.15 Partypoker.net 1.15 Hellraiser –
Pokolról pokolra 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.45 Kvízió
délelõtt 10.25 Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Beethoven
4. 14.20 Az ügyosztály 15.20 Zorro 16.20 Joshi Bharat
17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.45 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.25
Walker, a texasi kopó 23.15 A médium 0.05 Tények
este 0.35 A kanyaron túl 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-

2008. november 27. Bogárd és Vidéke
közben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 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

December 3., 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 13.10
Eszem-iszom 13.30 Hrvatska krónika 13.55 Ecranul
nostru 14.30 Kárpát expressz 15.00 Kormányváró
15.30 Jó kis bagázs 15.55 Derek, a fenegyerek 16.20
Önök kérték! 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35
Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré!
21.10 Különös történetek 22.10 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek
23.45 Szamárköhögés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop
11.25 Szép kis páros 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm
13.45 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
Gyilkos nap 0.00 Az egység 1.00 Reflektor 1.15 Ments
meg! 2.10 Egy rém rendes család 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.35
Kvízió délelõtt 10.10 Teleshop 11.30 Kvízió 12.20 Az
ember, aki túl sokat tudott 14.20 Az ügyosztály 15.20
Zorro 16.20 Joshi Bharat 17.25 Szellemekkel suttogó
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban
20.20 Hal a tortán 21.25 Doktor House 22.25 Shark –
Törvényszéki ragadozó 23.25 Eureka 0.15 Az ügy 0.40
Tények este 1.10 Változó világ 2.35 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 13.30 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

December 4., 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 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 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop
11.25 Ellopott nyár 12.00 Hírek 13.10 Disney-rajzfilm
13.35 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
Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45
Így készült - Kaméleon 0.15 Boszorkák 1.15 Reflektor
1.30 Infománia 2.00 Házon kívül 2.30 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.45
Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop 11.50 Kvízió 12.40 Távol
Szumátrától 14.20 Az ügyosztály 15.20 Zorro 16.20
Joshi Bharat 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények

Bogárd és Vidéke 2008. november 27.
19.00 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a
tortán 21.25 A vizesnyolcas 23.05 Csillagkapu
0.00 Tények este 0.30 Strucc 1.00 Csillagkapu
1.50 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
13.30 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

December 5., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az
én hazám 10.05 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 Évgyûrûk 15.35
Ablak 16.20 Szempont 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.35 Egy lépés elõre 18.35
McLeod lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Prima Primissima 2008
22.10 Péntek este 22.45 Múlt-kor 23.15 Hírek
23.20 Sporthírek 23.30 Csempészek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli
8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8
10.15 Top Shop 11.25 Lóbarátok 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 23.15 A fõnök 0.15 Reflektor 0.40 Itthon
1.00 Alien Hunter – Az idegenvadász 2.35
Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30
Stahl konyhája 9.40 Kvízió délelõtt 10.15
Teleshop 11.40 Kvízió 12.25 A napisten piramisa 14.20 Az ügyosztály 15.20 Zorro 16.20 Joshi
Bharat 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.20
Hal a tortán 21.20 Egértanya 23.15 Hõsök 0.05
Tények este 0.35 Cápa 2. 2.30 Drága testek
3.20 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
13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35
Vacka rádió 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN 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 29., Szo: 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 Idõsek ünnepe
Alapon (90’), Tavaszi hangverseny (46’), Teremfoci:
OMV—Reál Margit, Pentagri—Twister 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 100 éves Juliska néni (30’), Filmszemle (30’),
Tüskevár 11. (30’), Kézi: Gázm.—S.gélyes, T34—S.tornya
November 30., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Idõsek ünnepe Alapon (90’), Tavaszi hangverseny (46’), Teremfoci: OMV—Reál Margit, Pentagri—Twister 13.00 Heti híradó 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 Heti híradó 20.00 Evangelizáció Sáregresen — Bagi
László, Az Élet Szava Alapítvány mûsora
December 1., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 100 éves Juliska néni (30’), Filmszemle (30’), Tüskevár 11. (30’), Kézi:
Gázmodul—Seregélyes, T34—Simontornya 13.00 Heti
híradó 15.00 Megyei foci (100), Sárszentmiklós—Alba
Regia foci (90’), VUK (30’) 19.00 Heti híradó 20.00 Házimozi: Táncversenyek (90’), Beszélgetés Zichy Aladárral
(ism. 56’), és Varga Gáborral (ism. 84’)
December 2., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00
Evangelizáció Sáregresen — Bagi László, Az Élet Szava
Alapítvány mûsora 13.00 Heti híradó 15.00 Házimozi:
Táncversenyek (90’), Beszélgetés Zichy Aladárral (ism.
56’), és Varga Gáborral (ism. 84’) 19.00 Heti híradó 20.00
Alsószentiváni polgárõrök (50’), A kettõsfogatosok ered-

ményei (50’), 7 éves az alapi Margaréta nyugdíjasklub (120’)
December 3., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Alsószentiváni polgárõrök (50’), A kettõsfogatosok eredményei (50’), 7
éves az alapi Margaréta nyugdíjasklub (120’) 13.00 Heti híradó 15.00 Téli fuvolaszó (25’), Népdaltalálkozó 5. (40’), Tüskevár 12. (26’), Aerobic 2. (ism. 55’), Útvesztõk (37’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci: Bad B.—B. B. Truck
(50’), Kézi: Légió—Gázmodul (50’), Alap—Lelkes I. (50’),
Pingpong: Sárbogárd—Kodolányi (40’)
December 4., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci: Bad Boys—B. B. Truck (50’), Kézi: Légió—Gázmodul
(50’), Alap—Lelkes Ifjak (50’), Pingpong: Sárbogárd—Kodolányi (40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Alsószentiváni polgárõrök (50’), A kettõsfogatosok eredményei (50’), 7 éves az
alapi Margaréta nyugdíjasklub (120’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Evangelizáció Sáregresen — Bagi László, Az Élet
Szava Alapítvány mûsora
December 5., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Téli fuvolaszó (25’), Népdaltalálkozó 5. (40’), Tüskevár 12. (26’), Aerobic 2. (ism. 55’), Útvesztõk (37’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Evangelizáció Sáregresen — Bagi László, Az Élet Szava
Alapítvány mûsora 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Alsószentiváni polgárõrök (50’), A kettõsfogatosok eredményei
(50’), 7 éves az alapi Margaréta nyugdíjasklub (120’)
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 27., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Cece—LMSK foci (97’), Videoton Utánpótlás Kupa
(20’), Teremfoci: Horváth Ker.–B. B. Truck SE (43’), Vasutas–Hörpintõk (43’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között
mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Teremfoci: OMV–Reál M. (41’), Pentagri–Twister
(43’), Kézilabda: Gázm.–Sereg. (49’), T34–S.tornya (44’)
November 28., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Reneszánsz nap Cecén (33’), 100 éves Juliska néni
(33’), Varga László kiállítása (19’), V.U.K. (34’), Alapi motorosok (44’) 13.00 Heti híradó 14.00 Evangelizáció Sáregresen – 2. (115’), Szimbólumok a Bibliában (73’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Idõsek napja Alapon
(98’), A palackozó avatása (24’), Nyugdíjas rendõrök (24’),
Magyar Kommunista Munkáspárt (16’)
November 29., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Tüskevár tábor – 12. (26’), Tavaszi hangverseny (46’),
Népdalkörök találkozója 1994 – 5. (40’), Útkeresõk – 2.
(38’) 13.00 Heti híradó 14.00 Idõsek napja Alapon (98’), A
palackozó avatása (24’), Nyugdíjas rendõrök (24’), Magyar
Kommunista Munkáspárt (16’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Reneszánsz nap Cecén (33’), 100 éves
Juliska néni (33’), Varga László kiállítása (19’), V.U.K. (34’),
Alapi motorosok (44’)

November 30., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: OMV–Reál M. (41’), Pentagri–Twister (43’), Kézilabda: Gázm.–Sereg. (49’), T34–S.tornya (44’) 13.00 Heti híradó 14.00 Megyei I. oszt. foci (101’), S.miklós–Alba R. (100’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Evangelizáció
Sáregresen – 2. (115’), Szimbólumok a Bibliában (73’)
December 1., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Reneszánsz nap Cecén (33’), 100 éves Juliska néni (33’), Varga László kiállítása (19’), V.U.K. (34’), Alapi motorosok (44’)
13.00 Heti híradó 14.00 Tüskevár tábor – 12. (26’), Tavaszi
hangverseny (46’), Népdalkörök találkozója 1994 – 5. (40’),
Útkeresõk – 2. (38’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Idõsek napja Alapon (98’), A palackozó avatása (24’),
Nyugdíjas rendõrök (24’), Magyar Kommunista Munkáspárt
(16’)
December 2., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Evangelizáció Sáregresen – 2. (115’), Szimbólumok a Bibliában (73’) 13.00 Heti híradó 14.00 Teremfoci: OMV–ReálMargit (41’), Pentagri–Twister (43’), Kézilabda: Gázm.–Sereg.
(49’), T34–S.tornya (44’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Megyei I. oszt. foci (101’), S.miklós–Alba R. (100’)
December 3., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Idõsek napja Alapon (98’), A palackozó avatása (24’), Nyugdíjas rendõrök (24’), Magyar Kommunista Munkáspárt (16’)
13.00 Heti híradó 14.00 Reneszánsz nap Cecén (33’), 100
éves Juliska néni (33’), Varga László kiállítása (19’), V.U.K.
(34’), Alapi motorosok (44’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Tüskevár tábor – 12. (26’), Tavaszi hangv. (46’),
Népdalkörök találkozója 1994 – 5. (40’), Útkeresõk – 2. (38’)

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
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés: a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40 % ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 70 341 9532
LEKNER KEGYELET Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 30 435 9021, 06 25 460 059
GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK BEVÁLTHATÓ!
06 (30) 568 9411
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, bontás nélkül,
garanciával. 06 70 310 8086
VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA, GALLYAZÁSA,
ZÖLDHULLADÉK elszállítása.
06 20 437 4869
KONYHABÚTOROK, beépített SZEKRÉNYEK
készítése RÖVID HATÁRIDÕVEL.
06 20 971 0133
ELADÓ egy FÉG SC24-es fali fûtõ
GÁZKAZÁN és egy FÉG H120-as felsõ
bekötésû, fali vagy álló GÁZBOJLER.
Megbízhatóan mûködnek! 06 30 3483 320
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
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.
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.

RÉGI bútort, festményt, porcelánt,
képcsarnokos képet és hagyatékot
KERESEK. 06 20 314 9026, 06 30 532 6507
ANGOL NYELVVIZSGÁKRA felkészítõ
TANFOLYAMOK január közepétõl
a sárbogárdi gimnáziumban. Tanár: Bodoki
Tamásné, 06 70 3765 261 (16 óra után).
ANGOL BÁLÁSRUHA-VÁSÁR
minden HÉTFÕN 8 órától Sárbogárdon
a mûvelõdési házban.
MUNKAVÉDELEM, TÛZVÉDELEM
teljes körû szolgáltatások. 06 30 9765 912
TERVEZÕK FIGYELMÉBE! Építész
TÛZVÉDELMI SZAKÉRTÕ MÛSZAKI LEÍRÁS
készítését vállalja. 06 30 9765 912
MIELE 12 terítékes MOSOGATÓGÉP
28.000 Ft-ért eladó. 06 70 7742 717
Építõipari vállalkozás vállal GÉPI
FÖLDMUNKÁT, ÉPÜLETEK BONTÁSÁT,
CSALÁDI HÁZAK KIVITELEZÉSÉT,
FELÚJÍTÁSÁT, PARKRENDEZÉST.
06 30 3533 042
HITELÜGYINTÉZÉS! Bármilyen hiteltípusra
NYUGDÍJASOKNAK is! 06 20 447 2994
MASSZÕR vállal GYÓGY-, KISMAMA- és
BABAMASSZÁZST, valamint MÛTÉT
UTÁNI REHABILITÁCIÓT. 06 20 334 2955
SZEMÉLYI KÖLCSÖN FÉL ÓRA ALATT!
Felsõ korhatár 100 év. 3 NAP ALATT
nyugdíjának akár TÍZSZERESÉT felveheti!
06 30 4411 653, 06 30 502 6088
Cecén közmûvesített telek eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
678 2181. (114997)
Tollpaplankészítés: Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b., Pákolicz Árpádné. 06 (25) 476 051. (114748)
Programozó technológus, középfokú végzettséggel,
ECDL-vizsgával munkát keres! 06 (20) 340 5976.
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)

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!
6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!
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Élelmiszerbolt Sárbogárdon, bérleti joggal, árukészlettel, berendezéssel eladó. Berendezés: hûtõláda,
polcok stb. külön is megvásárolhatók. 06 (30) 380
7205. (114428)
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.
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)
Új ház eladó. 06 (70) 659 5321.
Sárbogárdon albérlet kiadó. 06 (70) 453 7289.
Hízott sertés eladó. 06 (25) 460 969. (114032)
Csiszológép, disznópörkölõ eladó. 06 (25) 466 161.
Sárbogárd központjában üzlethelyiség kiadó. Ady E.
út 115., K&H Bankkal szemben. 06 (70) 583 8941.
Jogosítvány! Tanfolyam indul december 5-én 18
órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban. Jelentkezni
Fûrész Józsefnél 06 (30) 290 3744. (114420)
Óbudai albérletbe társbérlõnõt keresek 15 ezer
Ft/fõ/hó, rezsivel együtt. 06 (30) 433 8449.
’94-es Mazda E 2.2, 6 személyes tehergépkocsi friss
mûszakival eladó. 06 (20) 423 5689. (114024)
’93-as VW Transporter T4 tehergépkocsi lejárt mûszakival, ’85-ös Mazda 323 LX személygépkocsi 1 év
mûszakival, eladók vagy személyautóra cserélhetõk.
06 (20) 423 5689.
2000. decemberi Fiat Brava extrákkal eladó. 06 (30)
604 9468 (114019)
Albérlet kiadó. 06 (30) 467 8928. (114450)
Gyapjú Merino ágynemûgarnitúra 5.000 Ft-os, akciós áron megrendelhetõ. 06 (20) 214 2130. (114449)
Opel Corsa 1991-es évjáratú, érvényes mûszakival,
60.000 Ft-ért eladó.
Sárbogárdon a Barátság és a Park presszó kiadó. 06
(30) 266 5234.
Követelések és adósságok behajtása korrekt jogi
eszközökkel. 06 (30) 266 5234.
Eladó Ady-lakótelepen jó állapotú, egyedi gázfûtéses, 4. emeleti lakás. 06 (20) 928 7768, 06 (20) 912
8578. (114373)
Alsószentivánon gazdálkodásra alkalmas terület és
parasztház eladó. 06 (20) 588 9071. (114440)
Bioptron lámpa színterápiával eladó. 06 (70) 779
7533, 17 óra után. (114436)
Sárbogárd központjában családi ház áron alul eladó.
06 (30) 662 7756.
Új építésû családi ház eladó. 06 (30) 398 2075.

KÖNYVELÕIRODA

K=0,8 W/m2K!!!

széles körû ismeretségekkel
várja ügyfelek jelentkezését:

2008. november 1-jétõl december 31-éig!

Ügyintézés teljes körûen:

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

könyvelés, bérszámfejtés,
hivatali ügyintézés,
tb-kifizetõhely, hitelügyintézés.
Hívjon, megéri váltani!

BERECZK RÓBERT

Profi Hitelvonal Zrt. 06 (20) 581 3652. (114975)

HEVES THERM márkaképviselet

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)

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

Érdeklõdni: 30 4833 314

Bogárd és Vidéke 2008. november 27.
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A Fair Bútor ajánlata
Vásároljon nagyker áron,
itt helyben, Sárbogárdon!
KÁRPITOS BÚTOROK
rengeteg forma- és óriási szövetválasztékkal.
FENYÕBÚTOROK pácolt és natúr színekben.
ÚJ KONYHASTÚDIÓ RÉSZLEG - beépíthetõ készülékek.
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

KARÁCSONYI AKCIÓK!
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,
NOVEMBER 30-án, DECEMBER 7., 14., 21-én
(VASÁRNAP) 9-13 ÓRÁIG.

ÉPÍTÕIPARI VÁLLALAT
felsõfokú mélyépítõ
végzettséggel rendelkezõ

TERMELÉSIRÁNYÍTÓKAT
keres.
A motivációs leveleket a
„Jövõkép ügyvezetõ”
jeligére kérjük
a szerkesztõségbe küldeni.

Nagy szakmai tapasztalattal
rendelkezõ
ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
SZAKMUNKÁSOKAT ÉS
MEZÕGAZDASÁGI
GÉPSZERELÕKET
keresünk felvételre.
Érdeklõdni: 7-15 óráig
a 25/502-860-as vagy
a 30/628-0905-ös
telefonszámon lehet.

Ki mástól, mint Barabástól!

KARÁCSONYI AKCIÓ

MÛANYAG BEJÁRATI
AJTÓK, ABLAKOK!

Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alatti

Redõnyök, reluxák gyártása,
forgalmazása és beépítése,

KÖZEL 20 ÉVES

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

szakmai tapasztalattal.

Egyes termékek

Ajándék extrákkal,
kedvezménnyel!

engedménnyel

06 (30) 290 8313

5-10-15%-os

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

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.)
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Kérdezték

Nyílt
tér

Jó lenne egy buszváró, de…

Kit képvisel
Lengyel Zoltán?
Lengyel Zoltánt a Sárbogárdon és a környezõ falvakban élõ emberek juttatták be
szavazataikkal a parlamentbe. Ezzel megbízást adtak neki, hogy képviselje akaratukat az Országházban. Nagy biztonsággal
állítható, hogy akkor, amikor Lengyel Zoltán rendre a Gyurcsány-kormány fennmaradását biztosítja szavazatával, nem a választói akaratát érvényesíti. Választóit így
senki nem képviseli a parlamentben. A
magyar nyelvben ezt úgy nevezik, hogy
árulás. Lengyel Zoltán nemcsak a választóit árulta el, hanem az egész országot.
Tehette mindezt a Sárbogárdon és környékén élõ emberek bizalmából…
Ács Sándorné

Fájdalommal tudatjuk, hogy

KISS JÓZSEFNÉ

Egyik olvasónk jelezte, hogy jó lenne egy
buszváró az Ady Endre úton, a 2-es kocsmával szembeni buszmegállóhoz, hogy ne
ázzanak-fázzanak az ott várakozó utasok.
Mint a hivatal mûszaki osztályán megtudtam, Bódai Gábor képviselõ többször tolmácsolta már az érintett lakók e kérését.
Azonban az ötlet nem kivitelezhetõ. Egyrészt elegendõ hely sincs igazán erre, másrészt a környékbeli ingatlanok tulajdonosai sem járultak hozzá egy buszváró telepítéséhez (tartva attól, hogy egyesek az ablakuk alatt hangoskodnának, cigarettáznának, szemetelnének).
Nem mellékes szempont az sem, hogy a jelenlegi buszmegálló esetleges áthelyezése
és egy buszváró telepítése is engedélyköteles, és nem kevés pénzbe kerül. Így valószínûleg továbbra is csak a jó meleg kabát és
az esernyõ nyújt némi oltalmat az utazóknak a várakozás idejére.

Megállt az idõ
Az új üzletközpontban álló óra nem hajlandó haladni az idõvel. Az óraátállítás óta
összevissza jár. Talán a meleg vagy a nyári
kalandok csavarták el a fejét. Mi is szívesen
andalognánk a langyos levegõn, lenge ruhában, a füvek, fák, virágok illatözönében,
ülnénk szerelmünkkel összebújva egy padon, a csillagokat fürkészve … no, de hol
van már a nyár! A romantikus lelkû órát
kellõ tisztelettel be kellene állítani, hogy a

helyes idõt mutassa. Hátha akkor észreveszi, hogy az õsznek és a télnek is megvannak a maguk bensõséges pillanatai.

Nyaralás a postán
A postán nem egyszer hosszú sorok állnak,
mivel általában csak egy ablak van nyitva,
ahol a pénzügyeket intézni lehet. A várakozási idõ olykor meghaladja a fél órát is,
ami fölháborító, fõleg akkor, amikor azt
látja az ember, hogy míg némelyik postai
dolgozó majd megszakad, úgy dolgozik,
addig mások az elhúzott függöny mögött
nevetgélnek és csevegnek.
Nem kisebb probléma, hogy a Bercsényi
utcában káosz uralkodik a kevés és szûkös
parkoló miatt. Nem ártana változtatni ezeken a problémákon!
Név és cím a szerkesztõségben

Favorizált szemeteszsákok
Érdekes szempontok szerint szállítják el a
szemetesek a kuka mellé kirakott plusz
hulladékot a házaktól. Vannak olyan nem
Vertikálos zsákok, amiket a saját szabályaik ellenére, ellenjuttatást nem kérve visznek el a szeméttelepre. És még csodálkoznak, ha más (akiét nem viszik el) ezt szóvá
teszi. Vajon akkor milyen alapon tesznek
különbséget a zsákok közt? Hogy van-e
mellettük lélekmelegítõ?
Név és cím a szerkesztõségben
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

született Nagy Júlia
életének 82. évében elhunyt.
Temetése november 29-én
14.30 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Heti idõjárás
Pénteken a hideg
éjszakát követõen
még néhány órás
napsütés is várható.
Hajnalba zúzmarás
ködfoltok képzõdnek, ezek néhol
napközben is megmaradhatnak. A
délutáni órákban
egyre több felhõ érkezik, késõ estétõl
csapadékkal. Megnõ az ónos esõ veszélye. Az ezt követõ napokban is marad a változékony, enyhe idõjárás.
Többfelé és több alkalommal lesz esõ,
záporesõ. Helyenként jelentõs menynyiségû csapadékra van kilátás.
www.metnet.hu

A „vesztés” elõnyei
Arról szeretnék írni, hogy a városközpont
rehabilitációját célzó pályázat elutasítása
milyen elõnyöket jelent és kiknek.
1. Kapom a híreket: veszélyben vannak a
plázatulajdonosok, mert a bérlõk nem képesek a forgalom csökkenése miatt a bérleti díjakat megfizetni. A fenntartási költségek növekedése miatt egyre elõnytelenebb a mûködtetésük. És a recessziót nem
rövid, hanem hosszabb idõre jelezték. Sorra állítják le a multik is az áruházépítéseket, ami nem is baj, mert kevesebb lesz az
istálló jellegû, városképet rontó épület. Így
a ráfizetéses mûködtetés elmarad, emiatt
nem kell tartani a költségek növekedése
miatt várható csõdtõl sem.
2. Tegyük fel, hogy felépül a pláza. Ez a
sárbogárdi kiskereskedõk és üzletek bezárását eredményezné. Ez növeli a munkanélküliséget és növelné az önkormányzat
segélyekkel kapcsolatos kiadásait. Ettõl is
megszabadultunk. Nem beszélve arról,
hogy a plázába a multik a nyugati bóvlit
hozzák be, és a McDonald’s egészségtelen
ételeit. Ismerjük már a nyugati kereskedelem korlátlan nyerészkedési rafinériáit,

nem beszélve arról, hogy a hasznot kiviszik
az országból. Ez sem következik be.
3. Egy ilyen jelentõs, nagyobb összegû beruházás – ahogy látjuk – felveti mindkét oldalról a korrupció megjelenését. A kísértés kizárva, a becsület megmarad.
4. A fõteret reprezentatív épületek veszik
körül. Másutt a plázákat, áruházakat a külsõ részekre telepítik. Miért kellene vásártérré tenni a fõteret? Az áruszállító teherautók mennyiben emelnék a fõtér hangulatát?
5. A rekonstrukció megújulást, bõvítést,
fejlesztést jelent. Lebontani a meglévõt és
helyette kisebbet építeni, az nem felel meg
e fogalomnak. Tehát a rombolás és zsugorítás is elmarad. A klubok és civil szervezetek zavartalan mûködése folytatódhat.
6. Végül is mindenki tanulhatott egy kis
demokráciát. Nem titokban, egypár ember
összebeszélése alapján, de nyíltan. Nem
egymásra kell mutogatni, nem ráerõltetni
az akaratomat a másikra, és hajtogatni a
csalhatatlanságomat a megegyezés helyett, mert az nem vezet semmire.
L. Gy.

