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Sárbogárdi ifjak
a Bamako-ralin

A Bamako-rali a flúgos száguldás amatõr szerelmeseinek nagy
versenye. Az idén lesz sárbogárdi indulója is, Szarka Balázs és
Bognár József személyében. Elszántan, magabiztosan vágtak ne-
ki a nem kis távnak 2009. január 17-én, szombaton a fiúk.
A Hõsök terérõl indultak, ahol barátok, ismerõsök és lapunk,
valamint a Bogárdi TV stábja búcsúztatta az elszánt fiúkat, akik
beültek „Izirájder Öcsém”-be, a kitûnõen felkészített terepjáró
járgányba. Az utat a fiúk pénztárcája mellett számtalan „szpon-
zor”, többek között a Kislók Üveghegy Kft., mint Sárbogárd több
tízezer fõt foglalkoztató multicége támogat.
Hajrá, Ízirájderöcsééém...

Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Ünnepekre 3 millió

Egyhangúlag fogadták el a képviselõk a városi ünnepek idõpont-
jait és szervezõit. A programok finanszírozására 3 millió Ft-ot kü-
lönítettek el, melynek elosztását a civil bizottság végzi.

Törölt luxusadó

Hatályon kívül helyezték a luxusadóról szóló rendeletet, mivel az
ezzel kapcsolatos törvényt az alkotmánybíróság hatályon kívül
helyezte.

Téli közmunka

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium lehetõséget biztosít a téli
közmunkaprogramban foglalkoztatottak szerzõdéseinek meg-
hosszabbítására március 31-éig, pályázat keretében. A 20 fõt érin-
tõ lehetõséggel mindenképpen élni kíván Sárbogárd, mivel a kö-
zel 3,2 millió Ft-os bérköltséget teljes egészében el lehet számolni
a támogatás terhére.

Ki vág fát, ki visz tejet a mamának?

Módosították a szociális ellátásokról szóló rendeletet a törvényi
változásokhoz igazodva. Ennek kapcsán Etelvári Zoltán aggodal-
mának adott hangot: Figyeli-e valaki azokat az embereket, akik
nem tudják magukat ellátni, akiknek nincs tüzelõjük, vagy nem
tudják összevágni a fát?
Juhász János: Az átmeneti segély, illetve a rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatás lehetõséget biztosít ilyen helyzetben a rászoru-
lók számára, a közmunkaprogramban is van házi segítségnyújtás,
és ott vannak az ESZI dolgozói is.
Etelvári: Arra kérek mindenkit, aki a szomszédjában, vagy az is-
merõsei körében idõs, magatehetetlen embert lát, hogy szóljon a
képviselõnek, vagy valakinek.
Szakács Benõné: Fokozatos ellenõrzést végzünk a településen.
Akik rászorulnak, azoknak felajánljuk a segítséget a lehetõsége-
inkhez mérten. Akik nem fogadják el a segítséget, azokat csak
figyelni tudjuk.
Bódai Gábor: Amikor síkos volt minden, elmentem bevásárolni
egy idõs néninek.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

N A P L Ó
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Folytatás a 3-4. oldalon.
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Sárbogárdi ifjak a Bamako-ralin
Két sárbogárdi fiatalt is tudhatunk a Bamako-rali indulói között.
Szarka Balázs és Bognár József elszántan, magabiztosan vágtak
neki a nem kis távnak 2009. január 17-én, szombaton.
Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a „flúgos futamnak”
is nevezett Budapest—Bamako-rali. Nem véletlen e jelzõ, hiszen
az a mottója, hogy bárki, bármivel, bárhogyan indulhat.
Egy verseny- és egy túraútvonalon haladnak majd a résztvevõk. A
bátrabbak a versenyútvonalat választották, amire azért nem ár-
tott jobban felkészíteni az induló jármûvet. Így tette ezt a két bo-
gárdi fiatal is.

A táv eléri a 9 ezer kilométert is. Az út
Ausztrián, Olaszországon, Franciaor-
szágon keresztül halad, majd Spanyol-
országból komppal érik el Marokkót,
ahonnan Mauritániába, majd Maliba, a
végállomást is rejtõ Bamakoba érkez-
nek.
Az eseménynek karitatív jelentõsége is van, hiszen adományokat
juttatnak el a résztvevõk a fekete kontinensre.
Az indulás elõtti napon sikerült még több érdekes dolgot is meg-
tudni Józseftõl és Balázstól az eseménnyel kapcsolatban. Íme:
— Mennyi nevezõ indul a versenyen?
Szarka Balázs: — Közel 250 csapat van. A versenyen talán 104-en
indulnak, a többiek túrában.
— Pontosan hány kilométeres a táv?

Szarka B.: — 9214.
— Felváltva fogtok vezetni?
Szarka B.: — Valószínûleg igen.
— Mikor jöttök haza?
Szarka B.: — Január 31-én kell beérnünk délig Bamakoba, ott el-
töltünk pár napot, és február 5-én jövünk haza.
— Gyakoroltatok valahol?
Bognár József: — Keveset, de gyakoroltunk. Voltunk már egy
versenyen, ahol 44 indulóból a 19. helyezettek lettünk, úgy, hogy
volt egy kis gépproblémánk. Az évek hosszú sora számos tapaszta-
latot adott, de azért ilyen pályán még nem próbáltuk ki magunkat,
a sivatagban még nem voltunk.
— Az éjszaka hogyan fog zajlani? Mentek folyamatosan?
Szarka B.: — Az európai szakaszon két éjszakát leszünk, valószí-
nûleg valamilyen szállodában, a harmadik éjszaka reményeink
szerint már a kompon fogunk aludni, megyünk át Afrikába, on-
nantól pedig egy kétszemélyes sátorban fogunk aludni.
— Milyen díjat kaptok, ha megnyeritek a versenyt?
Szarka B.: — Nincs pénzdíjazás, hanem maga a diadal számít. Ha
sikerül megnyerni a versenyt, és kapunk egy szép serleget, meg le-
szünk magunkkal elégedve.
— Mióta készültök erre?

Szarka B.: — Elég késõn neveztünk.
Már márciusban lezárult a nevezés, de
Jóska barátomnak sikerült elintéznie
novemberben, hogy indulhassunk. So-
kan mosolyogtak rajtunk, hogy elég ké-
sõn álltunk neki, de azért elkészültünk.
— Hogyan készült el az autó?
Bognár J.: — Egy utcai autót vettünk,
amit aztán szépen lassan, aprólékosan
egy barátunk, Domján József segítségé-
vel — aki egy nagyon jó szerelõ — felké-
szítettünk, és a fuvarozócégem, a szere-
lõk és festõk révén összeraktunk. Még
tegnap este is végrehajtottunk egy olaj-
cserét.

— Az út során, ha valami gond van, tudtok valakinek szólni?

Szarka B.: — A szervezõk most közöltek egy mûholdas telefonlis-
tát, de nagybetûkkel mindenhol közlik, hogy ezen a versenyen
mindenki csak magára számíthat.
A két fiú tehát már elstartolt, s valahol Afrika felé járhatnak, hogy
megzabolázzák a sivatagot, és diadalmaskodjanak felette.

Hepp Zsuzsa

Emlékezés a doni hõsökre
A doni áttörés 66. évfordulóján a Magyar Gárda helyi szervezete
is részt vett a sárbogárdi Hõsök terén tartott megemlékezésen,
mint arról a Bogárd és Vidéke is tudósított.
Számunkra az emlékezés a bolsevizmus ellen harcoló 2. magyar
hadsereg katonáiról és a több mint 140.000 hõsi halottunkról
szólt. Mi õszintén örültünk minden résztvevõnek, aki a feledés
homályát a maga módján igyekezett az emlékezés perceivel, virá-
gaival és mécseseivel eloszlatni. Nemzettestvéreinkkel szolidari-
tásban, de személyes érintettség okán is ott voltunk. Egyik koszo-
rúzó bajtársunk (gárdistánk és barátunk) családja „csak” 6
hozzátartozóját, rokonát veszítette el a doni harcokban.
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd vezetõsége a megemlé-
kezés szervezõjeként „Köszönetnyilvánítás” címmel megjelente-
tett egy közleményt a Bogárd és Vidéke címû lapban, amelyben a
következõ mondat állt: „Egyidejûleg elhatárolódik a vezetõség a

fenti rendezvényen sajátos jelképeivel megjelent kis létszámú
csoport minden megnyilvánulásától.”
Feltételezzük, hogy ez a megjegyzés a Magyar Gárda tagjainak
szólt. Továbbá feltételezzük, hogy a munkaszolgálatosként el-
pusztult rokonát sirató, kissapkás urakat így megszólítani nem
mernék.
Így hát nekem kell a Magyar Gárda tagjaiért kiállnom és megkér-
dezni Önöktõl: leventesapkás társaim a honfoglaló Árpád sávos
zászlaja alatt vajon milyen megnyilvánulásokkal ingerelték fel így
Önöket?
A kegyelet okán nem tippelnék a kifogásaikra, és magam sem ke-
resném tovább Önökben a kivetnivalót.
Szebb jövõt!

Tóth Endre gárdista
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Közfoglalkoztatás

A polgármester a 11. napirendi pontban tájékoztatást adott a köz-
hasznú és közcélú foglalkoztatásról. Ennek apropóján elmondta,
hogy a Közév szerzõdésébõl kiveszik az Ady Endre úti zárt vízel-
vezetõ csatorna aknáinak tisztítását és az Ady Endre úti lakótelep
valamint környékének takarítását. Ezért 2.878.205 Ft-tal kell
kevesebbet fizetni a Közévnek.
A határozati javaslat szerint 2009-ben a városi költségvetésben
227,3 millió Ft-ot terveznek közcélú foglalkoztatásra.
Fülöp Sándor: Ha már ennyi munkaerõ áll rendelkezésünkre, ak-
kor egy vízrendezési tervet lehetne készíteni, és annak keretében
az árokrendszerünket átnézni. A Tinódi utcában kellene egy átfo-
gó árokrendezés, hiszen ez az egyik legmélyebb része Sárbogárd-
nak, és ott gyûlik össze a víz, ha nagy mennyiségû csapadék hullik.
Dr. Krupa Rozália: Semmilyen építõipari tevékenységet nem le-
het nem arra szakosodott emberekkel végeztetni. Itt csak olyan
feladatok jöhetnek szóba, amik karbantartás-jellegûek.

Költségvetés 2009

Juhász: Vizsgáltuk az iparûzési adó mértékének csökkentését, de
egy 10 %-os csökkentés 14 millió Ft-os kiesést jelentene, amit
nem engedhetünk meg magunknak. A KeyTec és a Videoton be-
zárt, a Tesco május végén, június elején nyit. A közszféra vala-
mennyi dolgozója 6.000 Ft-os étkezési utalványt fog kapni havon-
ta, január elsejéig visszamenõleg. 50 milliónál nem lehet nagyobb
a forráshiány, de ezt tartani nem tudjuk. Anyagilag jelenleg jó ál-
lapotúnak mondhatjuk a várost. A 90 milliós forráshiány a
2008-as pénzmaradványból és az 50 millió Ft-os rulírozó hitelke-
retbõl könnyen finanszírozhatónak tûnik jelenleg.
Etelvári: A Sárbogárdi Napok kerete maradjon továbbra is 6 mil-
lió Ft.
Juhász: Nemcsak a 7 millió Ft kiadás kapcsolódik a Bogárdi Na-
pokhoz, hanem a 2 milliós bevételi irányzat is.
Õri Gyula: A külsõ településrészeknél egy árva fillér sincs beter-
vezve.
Juhász: Szerzõdéses kapcsolatban állunk az ottani klubokat üze-
meltetõkkel, és õk az így kapott támogatás segítségével tudják
rendezni a programjaikat. Valaki egyébként hülyeséget írt az
üzenõfalra (A Bogárdi TV-n. Szerk.). Amikor Sipos Attila beszá-
molt a testületnek a rendezvényeikrõl, akkor én annyit mondtam
nevetve, vagy mosolyogva, hogy most már milyen pezsgõ az ottani
élet, és ez csak fokozódni fog. Erre valaki frankón felírta az
üzenõfalra, hogy én kiröhögtem a pusztaegresieket. Nem röhög-
tem ki.
Õri: Az csak féligazság, hogy van pénz. A közös karácsonyra és a
Mikulásra is a szülõk adták össze a pénzt. De egy falunapra nem
fogják összedobni a költséget.

Tiszteletdíj — csak fele legyen

Schmidt Lóránd: Javaslom, hogy a képviselõi tiszteletdíjak csök-
kenjenek a felére, mert ez évi 14 milliós kiadáscsökkenést jelente-
ne.
Horváth Tibor: Én még fizetek is, hogy itt lehetek, én beleme-
gyek.
Nedoba Károly: Könnyen meg tudjátok ti is szavazni a költségve-
tést, mert több problémát nem találtok, csak a Bogárdi Napokat.
Aki nem jelenik meg a testületi és a bizottsági ülésen, attól bizo-
nyos mértékig vonjuk meg a tiszteletdíjat.

Juhász: Hajrá, hiányozzatok sokat, és akkor sokkal csökken a ki-
adás.
Schmidt: Önként mondjunk le a felérõl, és majd ezt lehet harma-
dolni, negyedelni a hiányzásokkal tovább. Ez két különbözõ do-
log.

Vérszerzõdés vagy vérbosszú?

Etelvári: Nem találom, hogy a tornacsarnok bõvítésére hol a
pénz.
Dr. Krupa: A Mészöly Géza tornacsarnokra 12 millió Ft van elkü-
lönítve pályázati önrészre.
Nedoba: Pályázati pénzbõl szeretnénk a tornacsarnokot 2009-
ben felújítani, ha Tamás segít. Ha nem, akkor mi, az „Átkozott Tí-
zekkel” vérszerzõdést kötöttünk, hogy 2010-ben megcsináljuk a
tornacsarnokot.
Etelvári: Az elõadásodon látszik, Karcsi, a politikai mentorod ta-
nítása, akit már elõ is terjesztettél különbözõ díjakra. Megtapsol-
lak az elõadásodért.
Juhász: Ezt abba lehetne hagyni.
Horváth: Nekem nincs szükségem erre az egészre már.
Õri: Vérfertõzést kaptál, Tibi?
Horváth: Hányingerem lett az egésztõl.
Dr. Szabadkai Tamás: Karcsi, gondoskodjál arról, hogy csak a pá-
lyázati feltételeknek megfelelõ pályázat menjen be, mert lobbizni
csak olyan pályázat mellett tudok, ami megfelel a kiírásnak.
Szabadkai ezt követõen kifejtette, hogy a költségvetés nem olyan
jó, mint amilyennek a polgármester mondja. Kifogásolta, hogy a
Bogárdi Napokra 6 helyett 7 milliót terveznek a költségvetésben.
Felhívta a figyelmet, hogy a helyi vállalkozóknak illene megkö-
szönni, hogy a munkájukkal betermelték a városnak az iparûzési
adót.
Juhász: 185,5 millió Ft van a mai napon a bankszámlánkon, ami
nem hitel. A magyar állam csak veszi vissza a pénzt, nem ad. A he-
lyi vállalkozások valóban nagyon sokat fizettek, amit köszönünk
nekik.
Dr. Szabadkai: Annyi díjat adunk ki. Lehetne például „Az év vál-
lalkozója” díj is.
Horváth: Mondjunk le az egész tiszteletdíjról, és akkor nagyobb
támogatást tudunk adni a Delta Testépítõ Klubnak.
Etelvári és Schmidt javaslatát a képviselõi tiszteletdíjak csökken-
tésére elutasította a testület 10 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mel-
lett.

Aki nem dolgozik, ne is egyék!

Amennyiben egy képviselõ nem vesz részt a testületi, illetve a bi-
zottsági ülésen, egy illetve kéthavi tiszteletdíját 25 %-kal csökken-
tik — hozta meg döntését a testület többsége.
Nem egy képviselõ kifogásolta, hogy nem azért nem megy el bár-
melyik ülésre, mert nem akar, hanem azért, mert nem tudják
összeegyeztetni azt a munkájukkal.

Törvény- és alkotmánysértés?

A sárbogárdi képviselõ-testület azon határozatát, melynek értel-
mében az ülések napját péntekrõl keddre helyezték át, valamint
azt a határozatot, mellyel korlátozták a civil szervezetek tanács-
kozási joggal való meghívását a testületi ülésekre, a közigazgatási
hivatal Alkotmányt és a helyi önkormányzati rendeletet sértõnek
találta. A polgármester és a jegyzõ szakmai véleményt kért ez ügy-
ben Kolláth György alkotmányjogásztól, aki egyetértett azzal,
hogy a közigazgatási hivatal eljárási kifogása alapos, de azt nem
tartja alkotmánysértõnek.
A polgármester az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbiakat
fejtette ki.

Folytatás a következõ oldalon.
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Csibefóbia

Juhász: Van egy írónõnk a városban, a Gondolkodjunk szerzõje.
De hogy õ miért nem teszi, azt nem tudjuk.
Úgy véltük, hogy nem voltunk törvénysértõk, ezért kértünk szak-
mai véleményt egy neves alkotmányjogásztól, dr. Kolláth György-
tõl, aki azt írta, hogy alaki normasértés történt, ám érdemre kiha-
tó és az alkotmánybíróság által rendelet-megsemmisítéssel orvos-
landó lényegi hiba, alkotmánysértés valójában nem történt. Üres
érvelés, amit a közigazgatási hivatal írt.
Etelvári: Mennyibe került ez a vélemény?
Juhász: 250.000 Ft + áfa, köszönhetõen nektek, hiszen a bead-
ványt ti csináltátok a közigazgatási hivatal felé.
Dr. Szabadkai: A közigazgatási hivatal az SZMSZ-módosítást és
a munkaterv elfogadását jogszabálysértõnek érezte, tehát a testü-
leti ülések idõpontjainak kitûzését is. Arra ment ki a játék, hogy
én ne tudjak itt lenni. A mai ülés sem a második kedden van, ez
már a harmadik kedd, tehát senki sem tudja, mikor van az ülés.
Egyfajta demokrácia-deficitnek gondolom azt, hogy már csak há-
rom szervezet, a polgárõrség, a Sárszentmiklósi SE és a Sárbogár-
di Labdarúgó SC képviselõjét kell meghívni jogszabályban rögzí-
tett módon.
Juhász: Nem arra ment ki a játék, és ez nem játék volt.
Dr. Szabadkai: A civil szervezetek képviselõit meg kell hívni az
õket érintõ napirend tárgyalásakor.
Õri: A polgármester úr lehetetlenné teszi az országgyûlési képvi-
selõ jelenlétét a testületi ülésen. A tudást miért nem becsüljük
meg?
Horváth: Bocsánat, nem látom Sárbogárd képviselõjét itt közöt-
tünk.
Juhász: Nincs itt, õ egy listás ember.
Horváth: Én nem az õ képét tettem ki a falamra, nekem itt nin-
csen országgyûlési képviselõm.
Õri: Nem szégyelled magad?
Juhász: Milyen képet tettél ki a faladra, olyan szexeset?
Horváth: Én pártképviselõ vagyok. Nekem nincs se képviselõm,
se miniszterelnököm, se pénzem.
Etelvári: A 3 kilót összeadjátok, Tibi?

Bejelentések

Juhász: A 9 évesek labdarúgótornáját a Mészöly tornacsarnoká-
ban megnyitottam. Azért tudtam megnyitni, mert meghívtak. Ezt
is csak az üzenõfal miatt mondom. Ha ugyanis meghívnak valaho-
va, akkor nagyon szívesen elmegyek, és nem kérek sem étkezést,
sem költségtérítést, semmit. És nem mocskos a pofám.
Gábris István: A szelektív hulladékgyûjtés a Papföldön mikor va-
lósul meg?
Horváth: Miklóson többen kifogásolják, hogy a futballpályára
nem mehetnek be. Kérték, hogy legyen megjelentetve az idõpont
az újságban, és a pálya mellett egy táblán, hogy mikor mehetnek
be oda tömegsport céljából, mivel az a város pályája, és a városnak
befizetett adókból van üzemeltetve. A fõutcán lakók panaszkod-
nak, hogy tócsákban áll a víz az úttest szélén, és a kamionok bete-
rítik a házakat.

Ki az igazgató?

Bártfai Antal: A testületi anyagban szerepel, hogy Resch Gábor a
hónap elsõ felében ad választ arra, vállalja-e a Forrás Ipari Park
ügyvezetõ igazgatói tevékenységét. Hogy áll ez az ügy?
Juhász: A megváltozott gazdasági helyzet kapcsán a Forrás Ipari
Park az inkubátorházra nem tudott beadni pályázatot november
15-én, és ez, gondolom, a Resch úrral való együttmûködést alap-
vetõen megkérdõjelezi. Nem hiszem, hogy el fogja vállalni.

A HEMO rossz gazdája

Etelvári: Múlt szombaton a posta minden elõzetes tájékoztatás
nélkül bezárt. Tudunk-e tenni valamit annak érdekében, hogy ez
legközelebb ne forduljon elõ? Az utak lassan már járhatatlanok
lesznek, mert kiveri a semmit érõ követ a kátyúkból a leglassab-
ban menõ autó is. A Damjanich utcában polgári engedetlenséget
akarnak az ott lakók nyártól, mert õk is adófizetõk, de lassan már
nem lehet ott közlekedni. Úgy látom, nem becsüljük meg a
HEMO-t. Polgármester úr, te felelsz a város tulajdonáért, és nem
jó gazda módjára jártál el ebben a dologban. Az a pletyka jár a vá-
rosban, hogy a város többségi tulajdonában lévõ Forrás Ipari Park
ellen fölszámolási eljárás kezdõdött. Ha jól tudom, 14 millió
Ft-tal lóg a városnak a másik partner. Igaz ez? Ha igaz, akkor ki fi-
zeti ki a 14 milliót?

Juhász: Minket is értesített valaki, aki részt vett a pályázatban,
hogy egy ilyet kezdeményez. De ez egy nagyon hosszú eljárás.
Egyszer küldött 4,9 millió elõleget, amit mi késõbb visszaküld-
tünk számára, mert nem volt képes a sok határidõn belül kiegyen-
líteni, tehát ezért nem lesz az övé a földterület (A volt szovjet
ingatlanról van szó, ami a város tulajdonába került. Szerk.). Annak
a visszaírása van jelenleg folyamatban. Tehát az újra a miénk lesz.
A HEMO felvonulási épület. Amikor a vagyon kezelõi átadták,
õk már akkor is azt mondták, hogy Nyugat-Európában az ilyen
épületeket ennyi év után elbontják. A piac szerint az nem 100 mil-
liós érték, mert nem kell senkinek. Ha kevesebb értékkel
próbálkozunk, akkor hátha elviszi majd valaki.

Schmidt: Az Ady Endre úti lakótelepen, az elsõ soron panaszkod-
tak, hogy a fák nagyon belógnak az ablakokba.

Dr. Krupa: Január 1-jétõl új rendelet van — nem lehet csak úgy
fákat kivágni. 2010-tõl fás szárú növénynél nem lehet sózni sem
télen.

Dr. Szabadkai: Az üzenõfalon olvastam, hogy a Tescot fel kellene
tölteni Bereczk Imre ásványvizével, és akkor megvan a sárbogárdi
uszoda. Ezúton is gratulálok az ötlet írójának. A Tesconál az út
szélsõ sávjában épült egy villanyoszlop, de hónapok óta nincs be-
fejezve. Ez nem balesetveszélyes? A közútkezelõnek nem szúrja a
szemét?

Dr. Krupa: Lejárt a határidõ. Március 15-e és november 15-e kö-
zött lehet a közutakhoz ilyen szempontból hozzányúlni.

A Hargitai az oka!

Nedoba: A HEMO-nál azóta lett ilyen drámai a helyzet, miután a
Hargitai urat meghívták a Honvéd Bajtársi Egyesület évzárójára,
és ott körülnézett, utána pedig a tévében leadta.

Juhász: Nem mered megmondani, hogy mit mondott az egyesület
vezetõje? Hogy visszaélt a bizalmukkal.

Nedoba: Én is voltam bent. A tetõvel is van baj, de nem az a drá-
mai, hanem az a probléma, hogy a külsõ szellõzõket ellopták. A
vetítõteremnél meg a volt könyvtárnál van egy lyuk. Nem annyira
drámai a helyzet, de ezt meg kell csinálni. Én ezt már jeleztem
Szõnyegi úrnak három hete, csodálkozom, hogy nem történt meg
a javítás, mert nem nagy befektetésrõl van szó. De ne alumínium-
ból legyen megcsinálva, mert akkor megint ellopják. Többször
kellene ott járõrözni, mert a bejáratnál az üvegeket folyamatosan
kirugdalják. A lakók kérték, hogy ha már kihelyezünk táblákat, a
rendõrség szerezzen érvényt nekik a gyakorlatban is. Mert az utak
is emiatt mennek tönkre.

Ferencz Kornél: Kislókon fölszántották a határba vezetõ utat, így
megközelíthetetlenek a szõlõföldek.

Rigó László: A Mátyás király utca végén, a focipályán a Tesco épí-
tése során kihúzták a kaput. Kérik az ott lakók, hogy a kivitelezõ
állítsa azt vissza. A buszvárók állapotára is fölhívták a lakók a fi-
gyelmet. A tüzépnél nincs üveg a buszváróban, és áznak az utasok.

Gyõrfi Erzsébet, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

pályázatot hirdet

hatósági ügyintézõi munkakör helyettesítéssel
történõ betöltésére

az ügyintézõ táppénz, valamint szülési szabadságának idejére,
6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok

Meghatározott államigazgatási hatósági
feladatok intézése (hadigondozási
ügyek, szociális szolgáltató, szociális in-
tézmény, gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi szolgáltató tevékenység mûködé-
sének engedélyezése, a jogszabályszerû
mûködés ellenõrzése, rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatási /utazási támoga-
tási/ kérelmek intézése, birtokvédelmi és
telepengedélyezési ügyek stb.)

A munkakör betöltésének feltételei

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
magyar állampolgárság.

Összeférhetetlenségi szabályoknak való
megfelelés.

A 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet a köz-
tisztviselõk képesítési elõírásairól 1. szá-
mú melléklete I/1. pontja alapján, I. beso-
rolási osztályban: jogász szakképzettség,
fõiskolai szintû igazgatásszervezõi, vagy
rendvédelmi felsõoktatásban szerzett
szakképzettség.

Közigazgatási alapvizsga letétele 1 éven
belül.

Számítástechnikai ismeretek: középfokú
számítástechnikai szakképesítés, vagy
ECDL-vizsga, vagy az OKJ szerinti szá-
mítástechnikai szoftverüzemeltetõ, szá-
mítástechnikai programozó, gazdasági
informatikus, rendszerinformatikus
szakképesítés.

Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolyta-
tása.

Részvétel elõzetes munkaköri alkalmas-
sági vizsgálaton.

Illetmény és egyéb juttatások

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint, va-
lamint Sárbogárd város jegyzõjének
1/2008. számú szabályzata alapján.

Juttatás: 6000 Ft étkezési utalvány.

A pályázat mellékletei

Pályázat benyújtása Sárbogárd város
jegyzõjének címezve, feltüntetve rajta a
KSZK honlapján közzétett pályázati azo-
nosító számot, valamint a munkakör
megnevezését.

Részletes szakmai önéletrajz.

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány.

Iskolai és szakmai végzettséget igazoló
dokumentumok másolata.

Nyilatkozat arról, hogy az eljárásban
résztvevõk megismerhetik a jelölt pályá-
zati anyagát.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent ha-
sonló területen szerzett szakmai tapasz-
talat, közigazgatási alapvizsga/közigaz-
gatási szakvizsga megléte.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. február 18-a.

A pályázat elbírálásának határideje:
2009. február 25-e.

A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

III. Suzuki Barta kézilabda-bajnokság

ELMARADT MÉRKÕZÉSEK SORSOLÁSA

2009. január 24., szombat

9 óra: Alap–Gréta Bútor
10 óra: Seregélyes–ÖTYE
11 óra: Lelkes Ifjak–Toledo
12 óra: Seregélyes–Légió
13 óra: Gázmodul–Ferta Gumi Kft.
14 óra: Alap–T-34
15 óra: Gréta Bútor–Simontornya

Köszönet
Ezúton is szeretnék köszönetet monda-
ni Rostás Péter vállalkozónak, hogy a
sárbogárdi gyermekek karácsonyi, bu-
dapesti útjához önzetlenül dobozos
üdítõket ajánlott föl.

Dr. Szabadkai Tamás
országgyûlési képviselõ

Közlemény
A Bogárd és Vidéke lap Nyílt tér rova-
tában a lakossági vélemények közt ír-
tam a József Attila utcai lakótelep lakó
—pihenõ övezetével kapcsolatos visz-
szásságokról. Ehhez fényképet is csatol-
tam. Az újságban közölt fényképen egy
autóbusz is látszik. A fénykép illusztrá-
ció az utcáról. Nem a busz volt a cél,
hanem az utca.
Amennyiben ez félreérthetõ volt, a busz
ismeretlen tulajdonosától elnézést ké-
rek!

Görömbölyi József

Megjelent Hargitai
nagymama szakácskönyve

Ételed az életed
címmel.

Kapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot árusító

boltokban, 2.500 Ft-os áron.

Kedves Nézõink!
A TARR KFT. és KÁBELSAT rend-
szerén megváltozott a csatornakiosz-
tás. A Bogárdi TV is más csatornára
kerül át. Új helyünk: az O5-ös, 93,25
Mhz-es csatorna!

Ha gondjuk van az áthangolással vagy
a vétellel, hívják a szolgáltatót a 06
(40) 416 000-os telefonszámon. A tel-
jes áthangolás ideje alatt televíziónk
fogható a C30-as, 543,25 Mhz-es
csatornán is.

Az EMW-nél szerzõdött elõfizetõket
mindez nem érinti, továbbra is a
C7-es, 189,25 Mhz-es csatornán lát-
hatják adásunkat.

Bogárdi TV szerkesztõség
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A sikeres pályázat jutalma

Iskolánk pályamunkát nyújtott be a „Fejér megye biodiverzitása”
címû természetvédelmi kutatási pályázatra. A pályázat kiírója a
Fejér Megyei Közgyûlés környezetvédelmi és vidékfejlesztési
bizottsága volt.
Tanulóink és tanáraik sikeres munkát végeztek, és a Rétimajor
területén végzett kutatásaikért (melyek során bizonyították a vi-
dék biológiai sokféleségét) 100.000 forint jutalomban részesül-
tek. Ezt az összeget az iskola egy jutalomkirándulásra fordította,
melynek során a pályázatban résztvevõ gyerekekkel együtt felké-
szítõik: Mezõné Váczi Zsuzsanna, Németh Mária, Téglás Anita
tanárnõk és Dizseri Péter tanár úr is Budapestre indultak 2009.
január 13-án.
A fõvárosban eltöltött nap folyamán jártak a Füvészkertben,
megtekintettek egy csillagászati elõadást a planetáriumban, és a
mûjégpálya mellett megcsodálhattak egy jégszobor-kiállítást.
Minderrõl következzenek az újságíró szakkörös gyerekek részle-
tes beszámolói.

A Budapesti Planetáriumban

Egy keddi napon a biológiából és földrajzból jeleskedõ diákokkal
mentünk kirándulni a Budapesti Planetáriumba és a Füvészkert-
be.
A planetáriumba 11 órakor érkeztünk. Bent egy kör alakú folyo-
són mentünk végig, ahol el lehetett olvasni különbözõ bolygók tu-
lajdonságait, vagy például azt, hogy jönnek létre a különbözõ
„csodák” a világûrben. De találkozni lehetett ûrhajómakettekkel,
és olvasni lehetett az elsõ ûrhajósról is.
Ezután bevonultunk egy nagy terembe, aminek hatalmas kupolá-
ja kb. 1000 négyzetméteres. Itt tartottak nekünk egy hihetetlenül
élethû vetítést. A látványról a különleges vetítõmûszerek gondos-
kodtak.
A planetáriumban többféle elõadás van állandóan mûsoron. Van,
ami kimondottan a földrajzzal, a csillagászattal vagy az „égi-
mechanikával” foglalkozik. A mi egyórás elõadásunkat egy-egy
keretjátékban dramatizálva, zenei aláfestéssel, számtalan gyö-
nyörû diakép vetítésével és videofilmrészletekkel tették a látoga-
tók számára élményekben még gazdagabbá.
Egy mondat a planetárium múltjáról: az intézményt 1977. augusz-
tus 17-én adták át a Népligetben, melynek elsõ csillagászati mûso-

rát augusztus 20-án tekinthette meg a közönség. Visszatérve a je-
lenhez, illetve kirándulásunkhoz: amikor az elõadásnak vége lett,
újra lehetett járni a folyosót, vagy esetleg egy kis emléket vásárol-
ni (hogy stílusos legyek: „csillagászati áron”). Újságokat is elhoz-
hattunk, melyek különbözõ tudományos adatokat tartalmaztak.

A planetárium mindannyiunk számára újdonság volt, így rengete-
get tanultunk az ott töltött idõ alatt.

A planetárium megtekintése után visszamentünk a buszhoz, majd
tovább indultunk a Füvészkertbe.

Gebhardt Éva 8. b

A Füvészkertben

Jutalomkirándulásunk második állomása a gyönyörû Füvészkert
volt. Elõször egy rövid sétát tettünk a kert szabadtéri részén, ahol
már minden növényt megmetszettek. Az üvegházakba beérve pá-
rás levegõjû, 22 fokos meleg fogadott bennünket, ami elég furcsa
volt a kinti, -5 fok után. A termekben más-más növények voltak:
pálmák, vízkedvelõ virágok, kaktuszok. Engem legjobban a kü-
lönféle színekben pompázó orchideák ragadtak magukkal. Meg-
érinthettük és megsimogathattuk az összes virág levelét, bár a
kaktuszokét lehet, hogy nem kellett volna! A mimóza érintésre
összehúzza a leveleit — ezt is kipróbálhattuk. Csodálatos élmé-
nyekkel gazdagodtunk a fõvárosi Füvészkertben!

Varga Júlia 7. b

A jégszobor-kiállítás

Harmadik úti célunk a jégszobor-kiállítás megtekintése volt. A
mûjégpálya mellett állították ki a különös alkotásokat, melyek a
veszélyeztetett fajokat mutatták be. Láttuk a jegesmedve, a fóka,
a rozmár, a narvál, a tasmán ördög és a pingvin szobra mellett ha-
talmas földgömbünket is. Egyenként és együtt is gyönyörû lát-
ványt nyújtottak. A hideg téli napon csak úgy csillogtak a fényben!
Csodálatos volt! Sokan készítettünk róluk videót és képeket is.

Az együtt eltöltött órák és az átélt élmények felejthetetlenné tet-
ték számunkra ezt a januári napot.

Farkas Anna 8. b

Hírek a miklósi iskolából
Összeállította: Zelmanné Varga Zsuzsanna
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Az Agro Innova Sárbogárdra jön
A mezõgazdasági gépek forgalmazásával és szervizelésével fog-
lalkozó bajai Agro Innova Kft. országos hálózat kiépítését kezdte
meg. Hálózatának egyik kiemelt pontja lesz Sárbogárd.
Sárszentmiklós határában, a 63-as út mellett építették fel bázisu-
kat. A héten ott jártam, s a cég terveirõl Bajtel Attila régióigazga-
tóval beszélgettem, aki elmondta, hogy a terveik szerint tavasszal
nyitnak. A bázis voltaképpen már teljesen kulcsrakész állapotban
van. Az eladóteret és az irodákat is berendezték, telepítették a
számítógépeket, a raktárban a polcok várják, hogy hozzák az al-
katrészeket. Néhány gép is megérkezett már.
Miért éppen Sárbogárdra jöttek? – tettem fel a kérdést az igazga-
tónak, aki elmondta, hogy Sárbogárd a mezõgazdasági gépkeres-
kedõknek több szempontból is jó helyen van.

– Ezen e tájon vannak a legjobb földek, és sok a mezõ-
gazdasági vállalkozó. A 63-as út mellett jó fekvésû tel-
ken van a bázisunk, ahol könnyen megtalálnak ben-
nünket. Több gépcsalád forgalmazásával foglalko-
zunk. A Deutz Fahir szálastakarmány-betakarító gé-
pek és a Massey Ferguson gépcsalád kereskedelmi
képviseletét látjuk el Magyarországon. Emellett a
RAU növényvédõ és talajmûvelõ gépek magyarorszá-
gi forgalmazását is ránk bízta a gyártó. 1999 óta forgal-
mazzuk a Kverneland márkájú ekéket. Az igazi nagy
sikert azonban számunkra a 2004 óta forgalmazott
Bobcat rakodógép-család hozta.

Már az építés során sok érdeklõdõ fordult meg náluk,
sõt, már néhány esetben vásároltak is itt, Sárbogárdon.

Már mi is nagyon várjuk a tavaszi nyitást. Bízunk ben-
ne, hogy sok vevõjük lesz, akik a cég által forgalmazott
gépekkel teszik majd modernebbé gazdaságukat.

Hargitai Lajos

Újabb tüntetés
A hajléktalanok milliomos hozzátartozói limuzinos felvonulást
tartottak a Parlament elõtt, ezzel is felhívva a kormány figyelmét
a fedél, és sok esetben élelem nélküliek sanyarú helyzetére.
A rendõrség nagy erõkkel vonult ki a békésnek ígérkezõ tüntetés
biztosítására. Néhány perc múlva azonban feltûntek az ügyben
érintett hajléktalanok is. Õket a rendõrség a kordonok mögé te-
relte és felszólította a távozásra. Mivel (a kordonok miatt) nem
tudtak elmenni, a limuzinokon átmászva próbáltak kereket olda-
ni, de ez nem ment simán — többüket elgázolták.
A környezõ utcákból lovas rendõrök tûntek fel, és egyre gyorsuló
vágtában, a hajléktalanokat utolérve kardlappal ütötték õket.
Akik nem tudtak elmenekülni, azokat elõállították.
Riporterünk interjút készített egyikükkel, akinek sikerült egy bo-
korban elrejtõznie:
— Jó napot! Megmondaná a nevét?
— Lajos vagyok, 65 éves.
— Hol lakik?
— A Lánchíd alatt.
— Önnek is vannak milliomos rokonai?
— Igen, és örülök, hogy õk is itt voltak ezen a jeles eseményen.
— Õk hol élnek?
— Mindketten az USA-ban. Egyikük a Ford vezérigazgatója, a
másik pedig az Egyesített Szénbányák Rt. alelnöke. Nagyon büsz-
ke vagyok rájuk.
— Támogatják Önt?
— Hát persze, az egyik megígérte, hogy ha megszerzem az angol
felsõfokút, nyugodtan írjak, ad egy vezetõi pozíciót a Fordnál. A

másik meg fõkönyvelõi állást ajánlott, ha megszerzem angol nyel-
ven a mérlegképes könyvelõit, tehát gondolnak rám. Segélycso-
magot meg azért nem tudnak küldeni, mert a Lánchídnak nincs
irányítószáma. De ha valami rózsadombi utca házszámát, irányí-
tószámát megküldöm a saját számítógépemrõl, azonnal küldenek
egy egész cipõsdoboznyi élelmet. Ezt ígérték. Egyébként rendsze-
res kapcsolatban állunk egymással, soha nem múlt el még olyan
húsvét, hogy ne kaptam volna tõlük egy karácsonyi üdvözlõlapot.
Hát, tudja, ez az idõeltolódás…Tehát persze, a család az család,
összetart…

— Köszi a riportot. Fel a fejjel! Gratulálok a fiaihoz...

— Kösz…
Zocskár András



8 KÖZÖSSÉG 2009. január 22. Bogárd és Vidéke

A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját az

ÖT BESZÉLGETÉS EGY BÍRÓVAL
címû rendezvénysorozatára, amelyet

2009. január 26-ától hétfõnként
17 órakor tartunk.

Elõadó: dr. Makkos Norbert bíró.

Bibliai igazságok a polgári igazságszolgáltatás
tükrében és fordítva

Témák:

január 26.: Van-e korrupciómentes igazságszolgáltatás?
február 2.: Hogyan lehet kideríteni az igazságot?
február 9.: Mivel járhat, ha kezességet vállaltam?
február 16.: Honnan tudhatom, hogy velem szemben folyik-e

büntetõeljárás?
február 23.: Mit tegyek a kegyelmi eljárás alatt?

Az elõadások után kérdésekkel ostromolható a bíró! Bírja!
A belépés díjtalan.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Évzáró polgárõrgyûlés Sáregresen
A Sáregresi Polgárõr Egyesület 26 taggal, napi járõrözéssel mû-
ködik. A járõrszolgálathoz az autót a Suzuki Barta biztosítja szá-
mukra. Az önkormányzat anyagi támogatásából, a tagdíjból és
magánszemélyek felajánlásaiból tudják finanszírozni a tankolást.
December 22-én vacsorával egybekötött évzárót tartottak, mely-
re a polgárõrfeleségeket is meghívták. Szépen megterített, kará-
csonyi hangulatot árasztó teríték várta az érkezõket. Mocsár Ele-
onóra polgármester asszony köszöntötte az egybegyûlteket, majd
Jobban József alpolgármester a nyugdíjasok nevében mondott
köszönetet a polgárõröknek a munkájukért, amit társadalmi
munkában végeznek.
A rendezvény megtartásához a faluban gyûjtést szerveztek, hi-
szen tudják az egresiek, hogy a polgárõrök estétõl hajnalig vigyáz-
zák a falu nyugalmát a hívatlan látogatóktól.
Az egyesület ezúton is köszönetét fejezi ki támogatóinak a ren-
dezvény megtartásáért: Mocsár Eleonóra polgármester asszony-

nak a pénzbeli támogatást; Lévai Ferencnek a halat; Jobban Jó-
zsefnek és feleségének, Margitkának a pénzbeli támogatást és a
munkát, hiszen õk fõzték a finom vacsorát: a halászlevet és a mar-
hapörköltet; Szakó Józsefnek és feleségének, Erzsikének a fel-
ajánlást, az italokat és a gázpalackot; Somogyvári Bandi bácsinak
és Ilonkának; Kondor Lajosnak; Tomasekné Erzsikének és csa-
ládjának; Kakuk Tibornak; Kallóné Jutkának; Szabóné Irénké-
nek; Palatinus Pálmának; Bogárdi Istvánnak; Véghné Lidikának;
Szabó Katinak; Kovácsné Marikának; Hermann Marikának;
Kovácsné Margitnak; Katona Jánosnak; Farkasné Lidának; Baki
Józsefnek és családjának; Zsolnai Jánosnak; Zsobrákné Juliská-
nak; Tiringer Marikának; Csikós Lajosnénak és családjának; Né-
meth Józsefnek.

A szervezõk: Kakuk Tiborné, Csikós Lajosné

Kedves zenekar/
zenekarvezetõ!

2009-ben ismét (immár negyedszer) tervezzük meg-
jelentetni a „Régió Hangjai” címû lemezt! Az elõzõ ki-
adványokon több mint 30 zenekar vagy elõadó kapott
lehetõséget, hogy egy-egy daluk felkerüljön a leme-
zekre. Számos helyrõl érkeztek nagyon jó sajtó- és
szakmai kritikák az albumokról. Szeretnénk ismét le-
hetõséget biztosítani minden amatõr vagy akár profi
produkciónak. Nincs stílusmegkötés, és nem számít,
hogy szóló, vagy zenekari produkcióról van szó!

Jelentkezni lehet a lenti elérhetõségek egyikén
2009. február 28-áig.

Feltételek
Legalább demo minõségû felvétel. Amennyiben még
nincs rögzített dala a zenekarnak, a produkció ked-
vezményes áron stúdiólehetõséget biztosít az
ActiStúdióban (www.acti-studio.hu).

Magyar vagy egyéb nyelvû dalok is lehetnek, de a
vulgáris szöveg mellõzése kikötés.

Kiadói megállapodás aláírása a jelentkezés után.

Várjuk jelentkezésedet, hogy ismét megmutathas-
suk, hogy is szólnak a Régió Hangjai!

B&B 2001 Produkció,
7000 Sárbogárd, Szent István út 129.

Bokányi Zsolt (06 30 5798 898)

Továbbra is várjuk a kisgimibe jelentkezõket!
Már többször hírül adtuk, hogy az oktatási miniszter rendelete
szerint ettõl a tanévtõl megváltozott a nyolcosztályos gimnáziu-
mi felvételi rendszer.

Az általános felvételi jelentkezés december 10-éig tartott, mivel
iskolánk nemcsak befogadó, de felvételit szervezõ intézmény is,
ezért a hozzánk jelentkezõ diákok felvételi szándékát továbbra
is fogadni tudjuk, sõt, szeretettel várjuk!

Hallottam olyan nagymamáról, szülõrõl, aki kissé megijedt a fel-
adatsoroktól. Nem szabad félni, bízni kell gyermekünkben! Bár
az igaz, hogy ezeket a feladatokat arra szánták, hogy az ország
legtehetségesebb negyedikesei között teremtsenek rangsort,
ezért megoldásuk közben kevesebb sikerélményt szereznek a

gyerekek, mint egy dolgozat elkészítése közben, de a felvételi
nem is minõsít, csak rangsorol.
Az évenkénti feladatsorokat tekintve a nehézségi fokok sem
egyenlõk. Van olyan év, amikor az egész mezõny akár egy
jeggyel is eltolódik valamilyen irányba, de ez nem fontos, mert a
rangsor mindegy, hogy hol jön létre.
Tehát mindenkit arra biztatok, ne hagyja ki a lehetõséget egy ne-
mes vetélkedésre, megmérettetésre. Bátraké a szerencse! Ve-
szítenivalója pedig senkinek sincsen, viszont nyerni annál többet
nyerhet vele.
Jelentkezési lapok továbbra is a gimnáziumban kérhetõk és ad-
hatók le.

Boda János igazgató



Bogárd és Vidéke 2009. január 22. KÖZÖSSÉG 9

Hagyományok délutánja
Második alkalommal rendezett hagyományõrzõ délutánt a sárbo-
gárdi kultúrházban szombaton egy csokornyi elhivatott fiatal:
Nánási Katalin, Rohár Alexandra, Gárdonyi Bernadett, valamint
segítõik.

Folyamatosan érkeztek az érdeklõdõk: gyermekek, ifjak és szülõk
egyaránt.
Kézmûves-foglalkozással vette kezdetét a délután, ahol többek
között szalmából lehetett díszeket készíteni. A nyugdíjasklubban
a Dödölle zenekarnak és a táncnak készítették elõ a szervezõk a
helyet. A falon az aktuális névnapok jelentésérõl, eredetérõl lehe-
tett olvasni, az egyik asztalon pedig érdekesebbnél érdekesebb
ritmushangszerek sorakoztak.
Mint azt Rohár Alexandrától megtudtam: az a céljuk ezzel a ha-
vonta-kéthavonta ismétlõdõ eseménnyel, hogy a gyermekek, fia-
talok megismerhessék a régi népi szokásokat, viseleteket, játéko-
kat, táncokat, amik egykor természetes részei voltak a mindenna-
pi életnek. Barátaival együtt fontosnak tartják, hogy már gyerek-
kortól találkozzanak az újabb generációk a változatos mozgáskul-
túrával, hangzásvilágokkal.
Legközelebb februárban várják az érdeklõdõket. Egyúttal szíve-
sen fogadják a támogatásokat a délután megszervezéséhez.

Hargitai Kiss Virág

Egyéves Bokréta
Születésének elsõ éves évfordulóját ünnepelte a Koncz Mária vezette hantosi Bokréta
néptánccsoport szombaton délután, önfeledt, jó hangulatú légkörben. A kis kultúrház
megtelt lelkes közönséggel — családtagokkal, ismerõsökkel, barátokkal és rajongókkal
—, akik a mûsorszámokat hatalmas tapssal és elismeréssel jutalmazták.

Sebõk Zoltán, a Bokréta tanára köszöntötte elsõként a nézõközönséget, majd Bolye Fe-
renc, a Faluvédõ Kulturális Egyesület elnöke szólt röviden a hantosi néptánc- és népze-
nei kultúra múltbéli sikereirõl. Örömét fejezte ki, hogy mindez most a Bokréta révén
folytatódik.

Kiváló koreográfia szerint váltották egymást a színpadon a Bokréta táncosai, cite-
rás—énekes lányai, valamint vendégként a Baracs Néptáncegyüttes, akik a néptánc mo-
dernebb felfogásával ismertettek meg bennünket.

A mûsort követõen kötetlen beszélgetésre nyílt lehetõség az elõtérben egy kis frissítõ
mellett.

Hargitai Kiss Virág

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és párját

a töbörzsöki óvoda

2009. február 14-én
tartandó

VALENTIN-NAPI
BÁLJÁRA.

Helyszín: Patkó csárda.
Kezdete: 19 óra,

melyet a kisiskolásokból és
óvodásokból álló néptánccsoport nyit
meg. Ezt követõen három kisiskolás

lány hastánccal szórakoztatja
a kedves megjelenteket.

20 óra: vacsora (Patkó-tál, aperitif, süti).
Tombolasorsolás.

A zenérõl Kõrösi István és Freshli László
gondoskodik.

Belépõ: 2.500 Ft/fõ.
A bevételt a gyerekek eszközfejlesztésére

ajánljuk fel a helyi óvoda számára.
A jegyek elõvételben megvásárolhatók:

Kristófné Borkánál (06 30 685 5334),
Reitterné Anitánál (06 70 636 9373),

valamint a töbörzsöki óvodában.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

SZMK
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság

A XIII. forduló eredményei

Vasutas—B. B. Truck SE
2:4 (1:0)

Vezette: Tóth I. Vasutas: Csuti, Guszejnov, Ba-
kos, Czeiner, Gászler. Csere: Varga. B. B. Truck:
Gilicze, Varga Cs., Takács, Simon J., Zobák.
Csere: Kovács, Zádori. Az 1. percben Gászler lö-
vése elakadt a védõkön. Ezután átvette a játék
irányítását a B. B. Truck. A 3. percben Zobák ha-
gyott ki egy 100 %-os helyzetet. A 4. percben
Bakos lövését védte Gilicze. Szép adogatás, for-
más támadás, Zobák — helyzetkihagyás. Simon
is megirigyelte Zobák teljesítményét, mert a 7.
percben szemben a kapuval kapu fölé lõtt. A 8.
percben Takács szöglet utáni lövése Csutiról vá-
gódott ki. Fordult a kocka, mert a Vasutas átvet-
te a játék irányítását, és a 10. percben Bakos lö-
vése utat talált Gilicze kapujába. Meglepetés! A
11. pecben Gászler lövését védte Gilicze. Egy-
más után vezette veszélyes támadásait a Vas-
utas. Kontrázott a B. B., de a jobbnál jobb helyze-
teket is kihagyták, vagy Csuti állta útját a gól-
szerzésnek. Még Zádori lövése érdemel emlí-
tést, és Guszejnov 100 %-os helyzete, amit kiha-
gyott. A második félidõben nagyot változott a já-
ték képe, végre Zobák betalált a kapuba. Most a
Vasutas kontrázott, néha eljutva a B. B. Truck
kapujáig. A 27. percben Simon J. megszerezte a
vezetést, majd Zobák lõtt újabb gólt. Takács ha-
gyott ki egy helyzetet, kontrából Bakos nagy gólt
lõtt. A 29. percben Simon J. beállította a vég-
eredményt. Az utolsó másodpercekben Bakos
nagy erejû lövése után a labda Gilicze ölében
halt el. Nagy volt az ováció a B. B. Trucknál, mert
a gyõzelmet Bognár Józsefnek ajánlották fel, aki
a Bamako-ralin vesz részt Szarka Balázzsal. Az
írás pillanatában az elõkelõ elsõ helyen autóz-
nak. Sok sikert, fiúk! Góllövõk: Bakos 2, illetve
Zobák 2, Simon J. 2.

Toledo 2005—
Sárkeresztúr KIKE 1:8 (0:4)

Vezette: Szakács I. Toledo: Horváth I., Huszár,
Dombi, Barabás, Horváth Zs. Csere: Kiss A., Kiss
L., Szabó. KIKE: Visi, Madár, Szauervein, Gei-
ger, Sütõ. Csere: Hajdinger J., Hajdinger Z. A
mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV-ben tekinthe-
tik meg. Góllövõk: Horváth Zs., illetve Madár,
Sütõ 2, Szauervein, Geiger 3, Hajdinger Z.

Extrém—OMV 3:5 (3:4)
Vezette: Tóth I. Extrém: Kiss, Dévényi, Hajnal,
Derecskei, Horváth D. Csere: Horváth T. OMV:
Plézer, Nagy, Halasi, Killer, Deák. Csere: Lukács.
Magabiztosan kezdte a játékot az OMV, melynek
eredményeként Halasi megszerezte a vezetést
az OMV-nek. Szöglet után megint Halasi veszé-
lyeztetett, mert cm-ekkel emelte a labdát kapu
fölé. Dévényi lövését lábbal hárította Plézer. Kil-
ler átadása után a labda Deák elé került, közelrõl
nem hibázott. Taktikusabban játszott az OMV.
Deák kihagyott egy helyzetet, majd kontrából
Plézer védte Horváth D. lövését. A következõ tá-
madásból szépített az Extrém Horváth D. lövésé-
bõl. Derecskei lövését Plézer elnézte, máris

egyenlõ volt az állás. Annyira támadott az OMV,
hogy a védekezésre ebben az idõszakban nem
fordítottak kellõ figyelmet, Horváth T. megsze-
rezte a vezetést az Extrémnek. Formás, igazi kis-
pályás megoldás, Deák átpasszolja a labdát
Killernek, és egál az állás. Nagy védelmi hiba
után Deák megszerezte a vezetést. Még Killer-
nek volt egy kapufát forgácsoló lövése az elsõ
félidõben. A 22. percben Lukács futott el a jobb
oldalon, nagy erejû lövése után a labda a jobb
felsõ sarokban kötött ki. Kiss kapus még a kezét
sem tudta felemelni a lövésre. Felváltva forogtak
veszélyben a kapuk, több gól már nem esett a
mérkõzésen. Nagyon okos taktikával, megérde-
melten nyerte a tétmérkõzést az OMV. Ha kel-
lett, támadtak, ha kellett, jól zártak vissza. A do-
bogóért folyó versenyben 3 pontos elõnyt sze-
reztek riválisukkal szemben. Sárga lap: Horváth
D., illetve Halasi. Góllövõk: Horváth D., Derecs-
kei, Horváth T., illetve Halasi, Deák 2, Killer, Lu-
kács.

Siker FC—
Alba Autósbolt Cece 5:3 (2:2)

Vezette: Szakács I. Siker: Kiss, Kecser, Oláh,
Huszti R., Kovács. Csere: Huszti J., Huszti L.,
Huszti N., ifj. Kiss. Alba: Fülöp Gy., Kun, Dani-
csek, Fülöp T., Kiss. Csere: Démuth, Gyöpös,
Kokics. Rangadó volt a javából, a Fair Bútor-cso-
port elsõ és második helyezettjei tartottak be-
mutatót. Alig kezdõdött el a mérkõzés, Fülöp T.
óriási gólt lõtt az 5. másodpercben. Szöglet után
Oláh lõtt kapu fölé. Lövés lövés után ment a ka-
pukra, nem spóroltak a játékosok, míg a 6. perc-
ben Kovács nyújtózott, és nagyon okosan csúsz-
tatta kapuba a labdát. A 8. percben Kun nagy
erejû lövését Kiss épphogy hárította lábbal. Ko-
vács okosan Huszti R. elé passzolta a labdát, aki
nem hibázott, ezzel átvette a vezetést a listave-
zetõ. A 13. percben a védõkrõl lecsurgó labdát
Fülöp T. a kapuba lõtte, egyenlõ az állás. Az elsõ
félidõben még Kiss hagyott ki nagy helyzetet. A
második félidõ elsõ nagy helyzetét Gyöpös
hagyta ki. Semmi sem sikerült az Albának. A 25.
percben a tarthatatlan Kovács Huszti átadását
értékesítette. Kiss védte Kun nagy erejû lövését.
Kovács megkeverte cseleivel az Alba védelmét,
átadása után Huszti R. lõtt gólt. A 30. percben
Kiss szépített. A 34. percben kétszer is Fülöp
Gy.-nek kellett bizonyítani. Kovács lövését Fülöp
Gy. védte a 35. percben. A 36. percben eldõlt a
mérkõzés három pontjának a sorsa. Huszti R. vá-
ratlan lövése után a labda a hálóban kötött ki.
Nagyon nagy iram volt a mérkõzésen, melyet a
fiatalok jobban bírtak. Nem véletlen a névválasz-
tás, a Siker FC sikert sikerre halmozott. Góllö-
võk: Kovács 2, Huszti R. 3, illetve Fülöp T. 2, Kiss.

Horváth Ker.—
Pusztaegresi fiúk 7:1 (1:0)

Vezette: Tóth I. Horváth Ker.: Horváth D., Nyári,
Németh, Horváth J., Keresztyén. Csere: Antal,
Horváth Á., Horváth J. Pusztaegres: Ihász G.
Mogyorósi, Egyed, Fodor, Kolonics. Csere:
Csendes B., Ihász B., Magyar. Az elsõ játékrész
kiegyenlített játékot hozott, bár a Horváth Ker.

csapata Keresztyén révén megszerezte a veze-
tést. Alig kezdõdött el a második félidõ, a 22.
percben Horváth J. lövése talált utat a kapuba.
Ez megfogta a Pusztaegresi fiúkat, mert egy per-
cen belül Horváth Á. kétszer is bevette kapuju-
kat. A 25. percben Fodor révén megszerezték a
becsületgólt. Rátett még egy lapáttal a Horváth
Ker., mert Németh illetve Keresztyén találataival
kialakult a végeredmény. Sportszerû mérkõzé-
sen megérdemelten nyert a Horváth Ker. Góllö-
võk: Keresztyén 2, Horváth J., Horváth Á. 2, Né-
meth 2, illetve Fodor.

Sárbogarak—Haladás 8:1 (3:0)
Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Futó, Csuti, Dizseri
P., Dizseri B., Djukics. Csere: Czipp, Gazdag, Ka-
sza, Kónya. Haladás: Géczi, Szántó Zs., Flõgl,
Szántó K. Itt volt lehetõsége annak, hogy helyet
cseréljenek a tabellán, mivel a Haladás 3 fõ me-
zõnyjátékossal állt ki a mérkõzésre. A 4. percben
szöglet után Djukics nyitotta meg a gólok sorát.
A 6. percben Szántó K. lõtt nagy kapufát. A 8.
percben Kónya okos gólt lõtt. A gólok ellenére jól
tartotta magát a Haladás. Nem sok elképzelés
volt a Sárbogarak játékában. A 17. percben
Djukics állította be az elsõ félidõ eredményét. A
második játékrészben az elfáradó Haladásnak
rúgták a gólokat. A 22. percben Kónya, a 23.
percben Czipp, a 26. percben Csuti, a 27. perc-
ben Szántó K. megszerezte a becsületgólt, a 31.
és 33. percben Dizseri P. volt eredményes. Csak
az eredménnyel lehetnek elégedettek a Sárbo-
garak, mert a mutatott játék sok kívánnivalót
hagy maga után. Góllövõk: Djukics 2, Kónya 2,
Czipp, Csuti, Dzseri P. 2, illetve Szántó K.

Spuri—Hörpintõ 4:5 (0:2)
Vezette: Szakács I. Spuri: Schmidt, Simon, Gál,
Bereczki, Huszár. Csere: Kovács. Hörpintõ:
Vorsléger, Kurucz, Weiszhaár, Kéring, Bácsi.
Csere: Falusi, Hegedûs, Nagy, Papp. Lendülete-
sen kezdett a Hörpintõ, míg a Spuri kényelmes-
kedett. A 4. percben Kéring Bácsi átadását pöc-
költe a kapuba. Simon lõtt kapu fölé, felébredt a
Spuri, mert kecsegtetõ helyzetben Huszár is ka-
pu fölé durrantott. A 10. percben Bácsi növelte
az elõnyt. A Spuri jobbnál jobb helyzeteket ha-
gyott ki. Falusi az elsõ játékrész legnagyobb
helyzetét hagyta ki a 19. percben. Simon a 29.
percben szépített. Kéring a 31. percben újból
visszaállította a kétgólos különbséget, sõt, a 32.
percben Hegedûs lõtt gólt. Örömében cigányke-
reket vetett, amely nem valami jól sikerült. Ez-
után Huszár állt a Spuri kapujába, mindjárt fel is
avatta Kéring. Még ugyanebben a percben Ko-
vács szépít. Kovács újabb gólt lõtt. Még hét perc
volt hátra, támadott a Spuri. Kovács nagy hely-
zetet hagyott ki a 37. percben. A 40. percben Si-
moné volt az utolsó szó. Góllövõk: Simon 2, Ko-
vács2, illetve Kéring 3, Bácsi, Hegedûs.

Reál Margit—
Pentagri 4:10 (1:5)

Vezette: Tóth I. Reál: Verbóczki, Márton,
Rozgonyi J., Rozgonyi G. Csere: Mondovics Á.
Pentagri: Györök, Csendes, Winkelmann, Kele-
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men, Bor. Csere: Domján, Máté, Sebestyén.
Óvatosan kezdtek a csapatok, az elsõ öt percet
sok átadási hiba jellemezte. A 8. percben aztán
megtört a gólínség, Bor ballábas lövése után a
labda védhetetlenül vágódott a bal felsõ sarok-
ba. A 9. percben Bor szöglet után kapásból lõtte
a labdát a kapuba. Még ugyanebben a percben
Kelemen is eredményes volt. És még nem volt
vége! A 11. percben Bort nem tudták tartani,
mert ha egyszer a bal lábára kerül a labda, akkor
gól. A 14. percben Domján viharzott el a jobb ol-
dalon, átadta a labdát a bal oldalon érkezõ Se-
bestyénnek, aki igazítás nélkül a kapuba vágta.
A 18. percben Rozgonyi J. nem habozott, lõtt, és
a labda Györök kapujában landolt. A 21. percben
alig kezdõdött el a második félidõ, Rozgonyi J.
újabb gólt lõtt. Feltámadt a Reál, mert szöglet
után Márton talált a kapuba, kezdett szorossá
válni az eredmény. A 25. percben Illyés csök-
kentette a hátrányt. Ettõl kezdve komolyan vette
a játékot a Pentagri! A 28. percben Sebestyén
lõtt gólt. A 29. percben Bor bal lába ismét elsült.
A 30. percben Bor átadása után Sebestyén volt
eredményes. A 33. percben Kiss hatalmas kapu-
fát rúgott. A 38. percben Kelemen végigszlalo-
mozott a pályán, sorba cselezte ki a Reál játéko-
sait, természetes, hogy góllal fejezte be. A 39.
percben Bor tisztán és fõleg pontosan kapta a
labdát, beállítva a végeredményt. Jó és sport-
szerû mérkõzés volt. Sárga lap: Winkelmann.
Góllövõk: Rozgonyi J. 2, Márton, Illyés, illetve
Bor 5, Kelemen 2, Domján, Sebestyén 2.

Twister—
Légió 2000, Fair Bútor

3:6 (1:3)
Vezette: Szakács I. Twister: Bognár I., Killer, Vö-
rös, Szabó, Budai. Csere: Balogh, Bognár T. Lé-
gió: Megyesi, Németh, Banda, Lakatos T., Ver-
bóczki T. Csere: Baki, Lakatos Gy., Mondovics. A
mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában te-
kinthetik meg. Góllövõk: Balogh, Vörös, Budai,
illetve Verbóczki, Lakatos T. 2, Baki 2, Mondo-
vics.

A bajnokság állása
Bogárd és Vidéke-csoport

1. Sárkeresztúr KIKE 11 - 2 79:24 33
2. Pentagri 10 2 1 75:35 32
3. OMV 9 2 2 66:30 29
4. Extrém 8 2 3 50:25 26
5. Légió 2000, Fair Bútor 6 2 5 50:42 20
6. Toledo 2005 6 1 6 41:71 19
7. Sárbogarak 3 1 8 32:40 10
8. Haladás 3 - 10 32:64 9
9. Twister 3 - 10 38:62 9
10. Reál Margit - 2 11 29:99 2

Góllövõlista: Geiger Zoltán (KIKE) 32 gól, Bor Jó-
zsef (Pentagri) 29 gól, Kelemen Béla (Pentagri)
20 gól.

Fair Bútor-csoport
1. Siker FC 11 - - 79:20 33
2. Alba Autósbolt Cece 8 2 2 60:36 26
3. Bad Boys 7 2 2 53:25 23
4. B. B. Truck 5 1 6 40:51 16
5. Hörpintõ 4 1 7 34:58 13
6. Horváth Ker. 4 - 7 41:44 12
7. Pusztaegresi fiúk 3 2 7 30:44 11
8. Spuri 2 2 8 43:72 8
9. Vasutas 2 2 7 20:50 8

Góllövõlista: Kovács Krisztián (Siker FC) 36 gól,
Horváth János (Horváth Ker.) 16 gól, Huszti Ró-
bert (Siker FC) 15 gól.

Gróf Ferenc

III. Szakács tüzép kupa

A torna rendezõje, az Aranylabda Alapítvány kura-
tóriuma 2009. január 17-ére 11 és 13 éves korosz-
tályban utánpótlás-tornára hívta az alábbi csapato-
kat: Dunaújváros SI, Enying, Mezõfalva, Marton-
vásár. A megnyitót Pajor László sporttárs, a sárbo-
gárdi csapat edzõje mondta:
— A torna célja: játéklehetõség biztosítása a téli
idõszakban. A csapatok játékerejét ismerve, úgy
gondolom, ez egy nívós, magas színvonalú torna
lesz. Izgalmas mérkõzéseket játszottunk már egy-
más ellen, remélem, ez ma is így folytatódik. Köszö-
nöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Sok sikert kí-
vánok mindenkinek! Sportszerû küzdelemben
nyerjen a jobbik!
Sárbogárd város polgármestere, Juhász János kö-
szöntötte a megjelent csapatok játékosait, edzõit
és a csapatokat elkísérõ szülõket. Nagyon jó,
sportszerû játékot kért az U11-es korosztálytól:
— Érezzétek magatokat jól a városunkban, szerez-
zetek újabb élményeket, köttessen sok sportbarát-
ság, képviseljétek településeiteket! Remélem, a
torna során megismert játékosokkal közületek töb-
ben is magasabb osztályban folytatják majd pálya-
futásukat.
Eredmények: Sárbogárd—Enying 6:3, DVSI—Me-
zõfalva 5:0, Sárbogárd—DVSI 2:4, Enying—Mezõ-
falva 6:0, Sárbogárd—Mezõfalva 10:0, Enying—
DVSI 0:6.
A torna végeredménye: I. DVSI, edzõ: Balogh Zsolt;
II. Sárbogárd, edzõ: Pajor László; III. Enying,
edzõ: Vass Ferenc; IV. Mezõfalva, edzõ: Simon Jó-
zsef.
A helyezettek részére a díjakat Nedoba Károly, a ci-
vil, ifjúsági és sportbizottság elnöke adta át.
Az edzõk véleménye alapján megválasztották a tor-
na válogatottját, név szerint: Balogh Ádám (DVSI),
Reichald Alex (DVSI), Czéhmeister Attila (Enying),
Kovács Roland (Sárbogárd), Antal Ádám (Mezõfal-
va).
Az U13-as tornát Nedoba Károly nyitotta meg, ahol
az alábbi eredmények születtek: Sárbogárd—
Enying 4:2, DVSI—Martonvásár 7:2, Sárbogárd—
DVSI 3:2, Enying—Martonvásár 1:0, Sárbogárd—
Martonvásár 2:1, Enying—DVSI 2:7.

Ragyogó mérkõzéseket játszottak egymással a
csapatok. Láthattunk éles küzdelmeket, kombina-
tív játékot, egyéni megoldásokat, kiváló labdakeze-
lést. A két év korkülönbség meglátszott az iramon,
a ragyogó technikai felkészültségen.

Végeredmény:

I. Sárbogárd, Aranylabda Alapítvány, edzõ: Pa-
jor László; II. Dunaújváros, Sportiskola, edzõ:
Szellák Sándor; III. Enying VSE, edzõ: Boér Renáta;
IV. Martonvásár, edzõ: Patkós Csaba.

A helyezettek részére a díjakat az Aranylabda Ala-
pítvány Sárbogárd kuratóriumának tagjai: Deme-
terné dr. Venicz Anita, Szenténé Mónika és Freschli
Gábor adták át.

Akárcsak az U11-es korosztálynál, itt is megválasz-
tották és jutalmazták a torna válogatottját: Hernádi
Ádám (Martonvásár), Varga Ádám (Enying VSE),
Nagy Márk (DVSI), Husvéth Zsolt (Sárbogárd), Sü-
megi Zsolt (Sárbogárd).

A zárszót Pajor László mondta:

— Ahogy vártuk, sok izgalmas, színvonalas mérkõ-
zést láthattunk. Örülök neki, hogy a sportszerûség
dominált, ezt külön köszönöm mindenkinek. Ne-
künk, edzõknek a játék volt a legfontosabb, nektek,
játékosoknak legalább ennyire az eredmény is.
Szeretném megköszönni a támogatóknak a segít-
séget, hogy meg tudtuk rendezni ezt a kis tornát,
így a Szakács tüzépnek, a Fejér Megyei Labdarúgó
Szövetségnek, a Mészöly Géza Általános Iskolá-
nak, az Aranylabda Alapítvány Sárbogárd tagjai-
nak, Luczek Tibornak, Csendes Istvánnak és a Sza-
bó Sándor Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség já-
tékvezetõinek.

Ezután olyan ünneplés kezdõdött, mintha olimpián
lettünk volna.

Szép volt, fiúk! Ezen a napon bizonyítottátok, hogy
tudtok örömet szerezni szüleiteknek, edzõiteknek
és nem utolsósorban a mérkõzésekre kilátogató
nézõknek. Köszönjük!

Lejegyezte: Gróf Ferenc
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500 éve született
Kálvin János svájci reformátor

Az egyház megtisztításának, megújításá-
nak szükségessége már a „nagykonstanti-
nuszi korra” nyúlik vissza, amikor Cons-
tantinus császár a 4. század elején elõbb
felfüggesztette a keresztényüldözést, majd
„bevett” vallássá („religio recepta”) minõ-
sítette, a század vége felé pedig Theodo-
sius császár az egész birodalomban kizáró-
lagossá, államvallássá tette a kereszténysé-
get. Így a keresztény egyház az elé a dilem-
ma elé került, hogy vagy megõrzi tanai és
tagjai erkölcsi tisztaságát, és így egy szûk,
zárt közösséggé, „szektává” válik, vagy
tágra nyitja kapuit, „missziói egyházzá”
lesz, feladva a tan tisztaságának szigorát.
Az egyház — jóhiszemûen — az utóbbit
választotta a nagyobb missziói lehetõség
reményében. Így aztán a keresztény egy-
ház hamarosan az állam támasza, kiszolgá-
lója lett, a nemrég még üldözöttbõl üldö-
zõvé vált. Ilyen körülmények között ter-
mészetes, hogy özönlöttek a tömegek, a
népek az egyházba, hozva magukkal saját
hagyományaikat, kultuszaikat stb.
Az egyház elõbb zsinatok sorával, dogmák
megfogalmazásával igyekezett megtartani
tanításának eredeti voltát, azonban egyre
több engedményre kényszerült, majd pe-
dig — amikor az egyházi vezetés a hatalom
részéve lett —, egyre jobban eltért az ere-
deti, krisztusi formától, egészen a világ-
uralmi törekvésig, amit meg is teologizált.
Azonban az egyház „deformálódásával”
párhuzamosan szinte a kezdetektõl fogva
jelen voltak az egyház „reformálására”
(eredeti, tiszta, evangéliumi állapotának
visszaalakítására) irányuló törekvések is.
Odo clunyi apátnak a 10. században meg-
alkotott, úgynevezett clunyi reformja, a 15.
századi reformzsinatok, majd Valdus,
Wyckliff, Husz, a ferences rend obszerváns
ágának törekvései mind ebbe az irányba
hatottak. A legátfogóbb, legnagyobb, leg-
maradandóbb hatása, eredménye a 16.
században Luther, Zwingli, Bullinger, Kál-
vin és mások munkálkodásának lett.
Reformátoraink az újra felfedezett Szent-
írás tanításain alapuló alapelvekhez közö-
sen ragaszkodva (azonos alapon állva) vé-
gezték munkájukat: „sola scriptura”
(egyedül a Szentírásból ismerhetõ meg az
igazság) és „sola gratia” (egyedül kegye-
lembõl, Isten kegyelmébõl lehet elnyerni
az üdvösséget). Ehhez, természetesen,
kapcsolódik a „sola fides” alapelv, vagyis
Istennek ezt a minden ember számára el-
készített kegyelmét hittel kell elfogadni,
azaz egyedül hit által részesülhetünk ab-
ból; mindez pedig egyedül Krisztus halála
érdeméért van, tehát „solus Christus”
(egyedül Krisztus által, Krisztusért) törté-
nik. Kálvin még hozzáteszi: „Soli Deo Glo-
ria” (mindezekért egyedül Istené a dicsõ-
ség).

Az egyház, az egyházi élet, tanítás megtisz-
títása, szentírásbeli alapokra való vissza-
helyezése tehát közös. Az eltérések inkább
abból adódnak, hogy a wittenbergi refor-
máció a jobbára feudális berendezkedésû
területen, míg a svájci (helvét, református,
nagyon pontatlanul: kálvinista) ág pedig a
lényegesen polgárosultabb, más társadal-
mi berendezkedésû Svájcban terjedt, és a
polgárosultabb területen, például Hollan-
diában erõsödött meg. A legfontosabb
alapelvek tehát közösek, mert az alap, a
Szentírás is közös, az egyes, nem is mindig
jelentéktelen eltérések, értelmezések elle-
nére is.
Kálvin János (Jean Calvin, vagy Cuvin, la-
tinosított formában Johannes Calvinus,
amibõl egyebek között a magyar Kálvin
névváltozat is származik) francia eredetû
svájci reformátor, a második reformátori
nemzedék kiemelkedõ, legjelentõsebb
személyisége, aki döntõ hatással volt a —
jó értelemben vett — modern világ kiala-
kulására. Noyonban, Pikardia püspöki vá-
rosában született 1509. július 10-én. Ke-
gyes életû, korán meghalt édesanyja emlé-
ke mélyen élt Kálvinban, édesapja pedig,
aki a püspökség világi tisztviselõje volt,
papnak akarta nevelni, ezért 1523-ban Pá-
rizsba küldte az egyetem teológiai fakultá-
sára. Õ azonban inkább jogász—ügyvéd
szeretett volna lenni, ezért 1528 és 1531
között Orleans és Bourges egyetemének
jogi karán tanult, majd visszament Párizs-
ba.
Kálvin Orleans, Bourges és Párizs egyete-
mein való tanulása közben jó kapcsolatba

került az ottani diákok vallásos erasmista
köreivel, s rajtuk keresztül megismerke-
dett a reneszánsz és a humanizmus ókori
klasszikusok alkotásait, értékeit tanulmá-
nyozó irányzatával. Különösen Erasmus
volt rá nagy hatással, neki is leginkább a
görög nyelvû Újszövetség-kiadása. Rész-
ben ennek hatására erõsödött meg benne
az a gondolat — amely akkortájt már má-
sokban is megfogalmazódott —, hogy az
egyház és a társadalom átalakítását (refor-
málását), bajainak orvoslását az eredeti
bibliai tanítások, iránymutatások alapján
kell végrehajtani. Ebben motiválta a már
említett „sola scriptura” alapelv. Ennek
érdekében intenzíven kezdett héber, gö-
rög és latin nyelvet tanulni. A reneszánsz
újra felfedezte az ókor klasszikus szerzõi-
nek mûveit is. Kálvin ezeket is nagy érdek-
lõdéssel olvasta.
Elsõ megjelent írása, publikációja (1532.
április 4-én) Seneca De clementia (A ke-
gyelemrõl) címû mûvéhez írt kommentár-
ja, amelyben Kálvin fejti ki legteljesebben
(ám nem elsõnek) a „sola gratia” reformá-
tori alapelvet: egyedül Isten kegyelmébõl
lehet elnyerni az üdvösséget, nem jócsele-
kedetek vagy a miséken való részvétel ál-
tal.
Az említett városok diákjai vallásos eraz-
mista körének irányzata azonban nem ha-
totta át az egész egyetemi ifjúságot, sõt, a
város és az egyház vezetése sem nézte jó
szemmel, noha a legmagasabb körökben is
akadtak hívei az evangéliumi hitnek. Így
történhetett meg, hogy például egy színda-
rab elõadásával az egyetem egyes diákjai
Navarrai Margit evangélium iránti vonzal-
mát, hitét kipellengérezték. Nicolas Cop, a
párizsi egyetem új rektora (aki Kálvinnal
közelebbi kapcsolatban állt) ezen diákok-
kal szemben foglalt állást, ami által egyút-
tal a Sorbonne legbefolyásosabb vezetõjé-
vel, de konzervatív teológusaival is szem-
bekerült. Kálvin, mivel egyetértett Cop-
pal, és a diákok e részének tetteit a navar-
rai királynéval, „egy szent erkölcsû és az
igaz vallás iránt fogékony asszonnyal”
szembeni árulásnak tekintette (sõt, ha az
udvar is hasonlóképpen vélekedett volna,
az egyenesen felségárulás, felségsértés is
lett volna), ezért úgy érezte, hogy az ügy õt
is érinti. Az egészet tetézte, hogy 1633. no-
vember 1-jén, mindenszentek ünnepén
Nicolas Cop mint az egyetem rektora egy
kifejezetten evangéliumi beszédet mon-
dott (amelyért bizonyos mértékben Kálvin
is „felelõs” volt — egyes vélekedések sze-
rint az egész beszédet Kálvin fogalmazta).
Copot feljelentették. Cop és Kálvin is úgy
érezte, el kell hagyniuk Párizst, ami 1534-
ben meg is történt.

Folytatás a következõ számban.
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Jöjjön moziba, a
mûvelõdési otthonba!
Január 24-én, szombaton, 19 órakor

James Bond:
A Quantum csendje

Színes, amerikai akciófilm

Miközben folytatja az elõzõ részben
megkezdett harcát, hogy felfedje az
ügynökség valódi arcát, Bond és M. ki-
kérdezi Mr. White-ot, aki ráébreszti
õket arra, hogy a szervezet sokkal össze-
tettebb és veszélyesebb, mint ahogy
gondolták. Egy MI6 ügynök boncolási
eredményei egy Haitin levõ bankszám-
lához vezetik õket, ahol egy elhibázott
lépés következtében Bond a gyönyörû,
de életveszélyes Camille kezei közé ke-
rül, aki személyes bosszúja eszközeként
kívánja felhasználni.

100 éves a régi
városháza épülete

Hosszas huzavona után, 100 éve, 1908
szeptemberében épült fel és nyerte el mai
formáját az egykori városháza. Az intéz-
mény ma is számos hivatalnak és a három
terembõl álló, helytörténeti kiállítóhely-
nek ad otthont. Az épület mára már kissé
megkopott, és a lábazatából is igen sok kõ
kitört, de reméljük, hogy még sokáig, és
méltó pompában lesz része városunknak.

A ház megépítése azért vált annak idején
szükségessé, mert a város vezetése addig
különbözõ bérelt épületekben székelt, s
helyét évente változtatta. Az új és végleges
városháza építését mintegy 20 éven át vi-
ták sorozata elõzte meg, ugyanis egyezség-
re kellett jutnia az akkori városvezetésnek
arról, hogy az épület a tinódi, vagy a bo-
gárdi részre kerüljön.

A tinódi birtokosok a község középpontjá-
ban, a bogárdi oldalon lévõ, dr. Plihál Fe-
renc orvos féle kúriát kívánták megvásá-
rolni és átalakítani városházává. Ez az öt-
let a város többi lakosa, a kereskedõk és
iparosok körében is támogatásra talált.
Pénzt gyûjtöttek, s azt kamatmentesen a
város javára, a kúria megvásárlására fordí-
tották. Az épületre és a hozzá tartozó te-
lekre szánt foglalót meg is kapta Plihál
doktor. A bogárdiak azonban le akarták
beszélni errõl a házról a tinódiakat támo-
gató embereket, azzal az indokkal, hogy a
tinódiak ezt nem fogják majd kifizetni.

1872-ben a tiltakozás ellenére is elkészült a
szép városháza, melynek nagy udvarából
hasították ki a település piacterét. Az épü-
letben két hivatalos helyiséget és egy há-
romszobás jegyzõi lakást alakítottak ki. Az
épülethez tartozó istállóból lett a börtön.

A századforduló környékén a város lakos-
ságbeli és gazdasági növekedésével szük-
ségessé vált egy nagyobb központi épület
kialakítása. 1905-ben, a képviselõ-testület
régies gondolkodású tagjaival folytatott
küzdelem után, elhatározták, hogy új
községházát építenek.

Varga István ácsmester díjtalanul kidolgo-
zott egy szép tervet erre a célra. A terven
egy tágas, világos, hivatalos helyiségekkel,
nagy tanácsteremmel, a piactér felõli hom-
lokzaton magas, körüljárható tûzõrto-
ronnyal ellátott épület szerepelt. Az épít-
mény költségvetése 38.365 korona össze-
get tett ki. A megye azonban nem fogadta
el ezt a tervet, mert az Államépítészeti Hi-
vatal véleménye az volt, hogy felesleges a
sok hivatali helyiség, a tanácsterem pedig
túl nagy, és így leszakadhat a mennyezete.
Feleslegesnek tartották a jegyzõi lakásba
tervezett fürdõszobát is. A tûztornyot is
kifogásolták, mivel az kidõlhet, mert nem
építészmérnök tervezte.
1906-ban a helyi képviselõ-testület megkí-
sérelte a tervek és a költségvetés mérnök-
kel való elõkészítését. A terveket azonban
nem sikerült elfogadtatni.
1907-ben a közgyûlés Salamon György
jegyzõt kérte fel, hogy díjtalanul készítsen
egy tervet és költségvetést. Salamon tervét
elfogadta a testület, és 48.000 koronát sza-
vazott meg a városháza építésére. Az Ál-
lamépítészeti Hivatal ismét kifogásokat
emelt a ház tervével kapcsolatban. A ta-
nácstermet túl szélesnek, az elõszobát
nagynak, a piactér felõli homlokzatot pe-
dig ízléstelennek tartotta. Balassa Gyula, a
választmány helybéli tagja végül kieszkö-
zölte a terv jóváhagyását.
1908 tavaszán meg is kezdõdhetett az épít-
kezés, a budapesti Kallos és Koch cég kivi-
telezésével. A község 20 ezer korona köl-
csönt vett fel az építkezésre. A városházát
1908. szeptember 21-én adták át. A ház ki-
vitelezése összesen 49.970 koronába ke-
rült.
Az egykori városháza ma értékes mûemlé-
ke Sárbogárdnak. Becsüljük meg és óvjuk
a város egyik legöregebb és díszes épüle-
tét!
Forrás: FML. Alisp. Ir. Községi monográfiák
674. Sárbogárd története 6-7. o.

Lakk Norbert

Kiegészítés
— a Táncsics Alapítvány
szervezésében lezajlott

karácsonyi kiránduláshoz —

Szeretnénk köszönetet mondani: dr.
Szabadkai Tamásnak, aki egész nap
részt vett a gyerekek kalauzolásában, a
két gépkocsivezetõnek, Hajba László-
nak és Kaszás Károlynak, az MSZP Sár-
bogárdi Csoportja Nõtagozatának: Ke-
lemenné Erzsikének, Vargáné Zsuzsi-
nak, Zobákné Katinak, Rigó Józsefné-
nek, Lakatos Péternek és családjának,
Major Imrének és a két sárkeresztúri
szülõnek, Etelvári Zoltánnak, a kame-
rásunknak, és nem utolsósorban Rostás
Péternek, aki igen sok dobozos üdítõvel
ajándékozott meg bennünket. Azoknak
a szülõknek is szeretnénk köszönetet
mondani, akik megbíztak bennünket, és
elengedték a gyereküket. Még egyszer
köszönet mindenkinek!

Flõglné Gizi és Dániel Mária Magdolna
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Rizses
csirkeaprólék-leves

Hozzávalók: 30 dkg csirkeaprólék, 25 dkg
leveszöldség (sárga-, fehérrépa, zeller,
karalábé, vöröshagyma, fokhagyma, kel-
káposzta), 5 dkg rizs, 1 ek. zsír, 1 kk. liszt,
1 csokor petrezselyemzöld, só, bors, 1,5 l
víz.
Elkészítés: a zsírt felforrósítjuk, majd rá-
tesszük a csirkeaprólékot, átmelegítjük, és
hozzákeverjük a felkockázott leveszöldséget.
Zsírjára sütjük, majd ráhintjük a lisztet, és fel-
engedjük a vízzel. Sóval, borssal ízesítjük,
majd lefedve alacsony fokozaton fõzzük.
Amikor a hús félig megpuhult, belekeverjük a
rizst, és készre fõzzük. Petrezselyemmel
meghintve kínáljuk.

Milánói krumplicsoda
Hozzávalók: 1/3 rúd mozzarella, 4 szem
burgonya, milánói makarónihoz való alap,
1 fej fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 1-2 dl
tej, zöldfûszerek.
Héjastól megfõzzük a burgonyát, majd ha
kész, 1 centi vastag szeletekre vágjuk. Mellé-
vágunk 1 fej vöröshagymát. Olajos serpe-
nyõben megpirítjuk a felkarikázott zöldsége-
ket. Mindezt sóval és rozmaringgal megszór-
juk. Mikor már egy kis színt kapott a piruló
zöldség, hozzáadunk 1 fej apróra vágott fok-
hagymát is. Ugyanebbe a serpenyõbe bele-
szórunk 1-2 evõkanálnyi milánói makaróni-
hoz való port, és 1-2 dl tejjel csomómentesen
elkeverjük. Kedvünk szerint fûszerezzük. Egy
jénaiba rétegezve egymásra rakjuk a krump-
lit, rá a sajtszeleteket, végül egy-két kanálnyi
mártást. Forró sütõbe téve 10-15 perc alatt
készre sütjük.

Fûszeres túrógolyók
Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 2 kanál
aprított földimogyoró, 1 zúzott fokhagy-
magerezd, 4 felaprított zöldhagyma, 1 ka-
nál felaprított petrezselyem, 1 kanál felap-
rított metélõhagyma, 1 kanál felaprított
tárkony, só, bors, tetszés szerint szárított
gyümölcs.
Turmixgépben összekeverjük a túrót, a mo-
gyorót és a fokhagymát. Hozzáadjuk a finom-
ra vágott zöldhagymát és a fûszereket, vala-
mint a szárított gyümölcsöt, és jól összeke-
verjük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Kis go-
lyókat formálunk a túróból, és meghemper-
getjük õket az õrölt mogyoróban.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

RADNÓTI-ÉV
Idén lenne százéves.
Ámde meghalt már harmincöt éves korá-
ban. Szobrokat készítettek róla, minden
városban van Radnóti utca, mert jelentõs
magyar költõ volt. Úgy halt meg, hogy hát
agyonlõtték. Nem vétett a törvény ellen,
nem követett el bûntényt, nem volt bírósá-
gi tárgyalás ügyésszel és ügyvéddel, hanem
egy gát tövében egyszerûen csak odaszorí-
tottak egy fegyvercsövet a tarkójához, és
elsütötték a fegyvert. Mert nem tudott to-
vább menni a fogolymenettel. Teljesen
tönkre volt már menve, összevérzett, el-
gennyesedett lába nem volt képes egy lé-
pést sem tenni, a keze nem volt képes ételt
vinni a szájhoz, a fog nem volt képes meg-
rágni az ételt. Valószínûleg nem is volt étel
számára. Gyõrben annyira tele volt a kór-
ház betegekkel és sebesültekkel, hogy nem
fogadták be a nyomorultat. Hát mit csinál-
janak? Nem hagyhatják ott az út szélén.
Puska van, golyó van, lelõtték.

Létezett, de lehet, hogy ma is létezik egy
olyan szabály, hogy ha a fogoly nem képes
tovább menetelni, akkor agyon kell lõni.
Ha ugyanis életben hagynák, ezzel bizta-
tást adnának a többi rabnak, hogy õk is es-

senek össze, mintha nem tudnának menni,
s ezzel a csellel elnyerhetik a szabadulást.
Sokáig azt hittük, hogy egy német fegyve-
res végzett vele. Egy kutató azonban ad-
dig-addig nyomozott, amíg ki nem derítet-
te, hogy valószínûleg egy magyar katona
sütötte el rá a fegyvert. Úgy érzem, inkább
valami más után kutakodhatott volna a tu-
dós. Most aztán szégyellhetjük magunkat
mi, magyarok. Lelõttük az egyik legéke-
sebb szavú poétánkat. Mert nem tudott
menni.
Ott volt a zsebében egy notesz, ebbe írta
utolsó verseit a fogolytáborban és a halálos
menetelés közben. Eljátszom a gondolat-
tal: mi lett volna, ha az õt kivégzõ katona
belenyúlt volna a halott zsebébe, és megta-
lálta volna a noteszt. Valószínûleg bele-
dobta volna a sárba, mint haszontalan ir-
kafirkát. De játsszunk tovább: tegyük föl,
hogy versérzékeny lett volna ez az egyen-
ruhás. Mindig és mindenhol vannak vers-
érzékeny emberek! Talán leült volna egy
kõre, böngészte volna a tiszta írással rótt
sorokat. Biztos elgondolkodott volna.
Mindenki elgondolkodik néha. Remélem,
fölerõsödött volna a lelkifurdalása (mert
naivul fölteszem, hogy aki embert öl, an-
nak lelkifurdalása támad).
Mai fiatalabb emberek nem is értik, hogy
egy teljesen politikamentes, bûntelen,
széplelkû ember miként került fogolytá-
borba. Tulajdonképpen nem is érthetõ.
Olyan érthetetlen, mint egy hadüzenet.
Tudjuk, zsidó származású volt, ezért vitték
el. Most el kéne magyarázni ezeknek a fia-
taloknak, hogy valójában mit is jelent az a
szó, hogy zsidó. Szinte azt lehetne monda-
ni, hogy semmit nem jelent. A Kárpát-me-
dence genetikailag a világ egyik legkever-
tebb területe, nincs fajilag tiszta egyén.
Radnóti ráadásul a feleségével együtt föl-
vette a katolikus vallást. Csak teljesen fa-
natikus, az õrület határán álló ember talál-
hat valami magyarázatot arra, hogy ezt a
költõt ki kellett nyírni. A valóságos magya-
rázat az, hogy a világ idõnként megõrül. Jó
lenne hinni, hogy csak idõnként.
A 2009-es évet nálunk, magyaroknál Rad-
nóti-évnek nyilvánították.

(L. A.)

József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd

MEGHÍVÓ

A magyar kultúra napja alkalmából 2009. január 23-án
17 órakor megrendezésre kerülõ KÉZMÛVES-KIÁLLÍTÁS

megnyitójára.
A kiállításon megtekinthetõ munkák alkotói:

Szabóné Czuczai Katalin, dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna,
dr. Gubánné Pintér Annamária, a Move Béta fogyatékkal és halmozottan
fogyatékkal élõkbõl álló csoportja Szabóné Czuczai Katalin vezetésével.

A kiállítást megnyitja: Juhász János polgármester.



Bogárd és Vidéke 2009. január 22. GYEREKSAROK 15

Az aranycsináló
Mátyás király idejében éjjel-nappal tár-
va-nyitva állott a budai vár nagy érckapuja.
Szabadon járhatott rajta ki s be a szegény
jobbágy csakúgy, mint a zászlósúr.
— Nem az én házam ez, hanem az országé
— mondogatta a nagy király. — Én magam
csak zsellér vagyok benne. Kötelességem
szívesen látni a gazdát, ha szûrdolmányban
jön, ha bársonymentében.
Nem is volt a Mátyás udvara soha ügyes-
bajos ember nélkül. Egymás sarkát tapos-
ták a kócsagtollas vitézek, a nagy szakállú
tudósok, a nagy szavú kalmárok, a csendes
mesteremberek. A királynak mindenkihez
volt egy-két jó szava.
Legtöbb becsülete volt pedig elõtte az
olyan embernek, aki valami okos talál-
mánnyal állított be hozzá. Azt soha aján-
dék nélkül el nem eresztette. Annak az Or-
bán nevû öreg puskamûvesnek, aki az elsõ
ágyút öntötte, annyi aranyat adott,
amennyi az ágyú szájába belefért. Az pedig
bolond nagy állat volt, huszonnégy ökör
húzta föl a budai várba. Világra is szólt a
híre Mátyás bõkezûségének, s külsõ orszá-
gokból is özönlött a budai várba a sok felta-
láló. Volt azok közt nagyeszû ember is, volt
világcsaló is, s a Mátyás éles szeme a szívé-
be látott mindnyájának.
Egyszer egy magyar, egy olasz meg egy
cseh ember kívánkozott a király elé. Mind
a három azt mondta, hogy õ valami neve-
zetes dolgot eszelt ki. Legelõször a magyar
emberrel eredt beszédbe Mátyás, mert az
volt köztük a legöregebb. Foltos süvegét
ahogy lekapta galambõsz fejérõl, elmoso-
lyodott a király.
— No, öreg, mi tudományt árulsz?
— Hát, csak olyan szegényembereset, ki-
rályom. Arra jöttem rá, hogy kétannyi ide-
ig tart a csizma, ha rezet ütnek az orrára.
— Dicsérem az eszedet, öreg — bólintott a
király —, magam is megrezeltetem a kato-
náim csizmáját. Hej, öreg, ha ilyen öreg
nem volnál, magadat is bevennélek a feke-
te seregbe.
— De uram király, nem vagyok én még
olyan öreg, mert még ma is harminckettõ-
nek adok enni — mosolyodott el az öreg,
de úgy ám, hogy minden foga kilátszott.
Harminckettõ volt az csakugyan.
— Ember vagy, szolgám! — nevette el ma-
gát a király, s hátraintett a kincstárnoká-
nak: — Harminckét aranyat adjatok ennek
a jó embernek. Hát te mit hoztál, Tamás
mester?
A Tamás névre az olasz hallgatott, ijedt
nézésû, kis keszeg ember volt, alig tudott
elõkotorászni a fekete köntöse alól egy bot
formájú, üres fatokot. Annak a két végébe
egy-egy gömbölyû üveglencse volt beleil-
lesztve.
— Nézz ebbe bele, uram király! Tekints le
a Dunára!
Mátyás a szeméhez tartotta a tokot, és
ijedten kapta el a fejét.

— Ohó, micsoda ördöngös mesterség ez?!
Olyan közel láttam benne a Dunát, hogy
éppen csak a locsogása nem hallatszott.
— Fordítsd meg a csövet, királyom, és nézz
föl a vár tornyára — tanította a királyt
csendesen a kis olasz ember.
Mátyás szót fogadott, és elkiáltotta magát:
— Olyan kicsike lett, hogy a tenyeremmel
eltakarhatom! Gyertek, urak, csudáljátok
ti is, micsoda csudát eszelt ki a Tamás mes-
ter nagy tudománya!
Míg az urak a messzelátóval mulatták ma-
gukat, Mátyás megint parancsot adott a
kincstartójának:
— Száz aranyat rendelek Tamás mester-
nek. Holtig való ellátást az udvaromnál.
Tiszteletet, becsületet ország-világ elõtt.
De már ezt a cseh tudós nem állhatta szó
nélkül. A nagy, vörös képû ember nagy me-
részen megkapta a király karját.
— Megállj, király! Ha az ilyen dibdáb dol-
gokat így megjutalmazod, mit adsz az én
tudományomért?
— Mit tudsz? — kérdezte a király rossz-
kedvûen a hányaveti csehet.
— Tudok aranyat csinálni — felelte az ke-
vélyen, s akkorát ütött a mellére, hogy csak
úgy döngött bele.
A király kíséretén csudálkozó moraj futott
végig. Sok balgatag ember kereste abban
az idõben az aranycsinálás titkát, a Mátyás
józan elméje azonban nem hitt benne.
— No, az is szép mesterség — intett barát-
ságosan a tudósnak. — Hát aztán mibõl
csinálod az aranyat?
— Akármibõl, uram. Amit én a forralóüs-
tömbe teszek, ha vas, ha kõ, ha sár, abból
arany lesz.
— No, ez derék dolog, mester — mosoly-
gott a király. — Ekkora tudományt méltó
jutalomban kell részesíteni. Hamar hozza-
tok egy nagy üres zsákot!
„No, azt mind kinccsel töltik tele” — gon-
dolta magában az aranycsináló, s még job-
ban felfújta magát. Csak akkor képedt el,
amikor Mátyás odaborította a vállára az
üres zsákot.
— Nesze, mester, a jutalom. Használd jó
egészséggel!
— Uram király — hebegett megütõdve az
aranycsináló —, miért ûzöl belõlem csú-
fot? Hát mit csináljak én ezzel az üres
zsákkal?
— Nini, mester — nevetett a király —, hát
rakd bele azt az aranyat, amit magad csi-
nálsz!
De úgy elkotródott az aranycsináló mes-
ter, hogy képpel se fordult többet Buda vá-
ra felé, ahol annyi ragyogó arany közt még-
iscsak a Mátyás király esze volt a legragyo-
góbb arany.

Forrás: internet

Rejtvénymegfejtés
1. ÁCS, PÉK, FODRÁSZ, ASZTA-
LOS
2. MÓKUS
3. ZERGE

A szerencsés nyertes:

Huszár Fruzsina Ágota
Sárbogárd, Ady E. út 213.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
1. Míg fönn a nap, s fény vesz körül,

nem távozik tested mögül.

Majd röviden, majd meg hosszan,

állva, ülve csak veled van.

De ha a fényt búra váltja,

testednek e hû barátja,

észrevétlen odahagy,

s a sötétben magad vagy.

Mi vagyok?

2. Melyik betûhalmaz lóg ki a sorból?

UHJ, THÉNE, ÓL, GINVIPN

3. Milyen szó kerül a pontozott helyre?

OLLÓ (OLAJ) AJTÓ

ÜREG (. . . .) ESTE

Beküldési határidõ: 2009. január 27.

A kézmûvesklub
foglalkozást tart

2009. január 24-én,
szombaton, 14 órától

a József Attila
Mûvelõdési Központban.

Téma: origamihajtogatás.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Január 24., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hét
mérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 KészPénz
11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10
Árgyélus királyfi 12.35 EgészségABC 13.10 Az élet di-
csérete 14.25 Mûkorcsolya és Jégtánc EB 16.40 Géni-
usz 17.10 Szegény milliomosok 18.00 Az étterem 19.00
Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Poirot történetei –
Mrs. McGinty halott 21.10 Meseautó 22.55 A kárhozat
útja 0.55 Hírek 1.00 Sporthírek 1.10 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvi-
lág történetébõl 6.25 Godzilla 6.45 Kölyökklub 8.45 Dis-
ney-rajzfilmek 10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.30 Öt-
letház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Havazin
13.15 A dadus 13.45 A hálózat csapdájában 14.40 Mr.
és Mrs. Smith: Otthon, édes otthon 15.35 Eltûntnek nyil-
vánítva 16.30 Az új karate kölyök 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 Elsõ lovag 22.10 Kobra 23.40 A cápa
visszavág 1.20 Kovbojok és bolondok 2.50 Egy rém
rendes család 3.15 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.45 Mókás állatvilág 10.20
Doktorológia Leslie Nielsen módra 10.50 Kalandjárat
11.20 Babavilág 11.50 Egy rém rendes család Budapes-
ten 12.20 Hegylakó 13.15 Charlie: Trófeák 14.10 Bûbá-
jos boszorkák 15.10 Az igazság harcosai 16.10 A két-
száz éves ember 18.30 Tények 19.00 Árvíz 1-2. 22.45
Yamakasi 0.25 Mentõhelikopter 1.15 Drága testek 2.05
Kalandjárat
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 Rádiókaba-
ré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 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 20.53
Zene 21.04 Rádiószínház 21.55 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

Január 25., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.20 Kár-
pát expressz 5.50 Nap-kelte 9.05 „Így szól az Úr!” 9.05
Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Kato-
likus válaszok 10.05 Egyházi naptár 10.20 Református
magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor 10.55 Mai
hitvallások 11.20 Szúdy Nándor: A festõ prédikátor
11.35 Templomi orgonák titkai 12.00 Hírek 12.05 Ízlé-
sek és fotonok 12.30 A kiskakas gyémánt félkrajcárja
12.50 Az ész bajjal jár 14.30 Mûkorcsolya és Jégtánc
EB 17.05 Kultúrház 17.55 Panoráma 18.30 Elisa di
Rivombrosa 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 19.55 Zenés utazás Mága Zoltánnal és vendégeivel
20.55 A szólás szabadsága 22.00 Múlt-kor 22.25 Hírek
22.30 Sporthírek 22.40 Sport7 23.35 TS – Motorsport
0.05 Mtv Hangerõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Godzilla 6.40 Kö-
lyökklub 9.10 Mp4orce 9.35 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.25
MeneTrend 11.50 Tuti gimi 12.00 Híradó 12.45 Doki
13.40 Dirty Dancing 14.10 Dakar – 2009 14.35 M, mint
muskétás 15.35 Idõbe zárva 16.30 Pokolba a szerelem-
mel 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Jack Hunter – A
fáraó sírja 22.05 Heti hetes 23.20 A panamai szabó 1.20
Hús vétkek 2.15 Portré 2.40 Ufózsaru: Önarckép
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.25 Törekvõ tanerõk 10.55 Két test-
õr 11.25 Stahl konyhája 11.55 Fekete nyíl 12.50 Rémva-
dászok 13.50 Psych – Dilis detektívek 14.50 Smallville
15.50 Kyle, a rejtélyes idegen 16.50 A 3 nindzsa nem
hagyja magát 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Gagyi
lovag 21.55 Káin ébredése 23.45 Képírók 1.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Görög katolikus szent liturgia közv. 11.05 Gondo-
latjel 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 Rá-
diószínház 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

Január 26., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Történetek a tér-
rõl 10.45 Kaleidoszkóp Versfesztivál 11.15 Jó kis ba-
gázs 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sport-
hírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget
13.30 Roma magazin 14.00 Domovina 14.30 Kárpát
expressz 15.00 Pénz-vidék 15.25 Szívtipró gimi 16.15
Húsz éve halt meg Weöres Sándor 17.10 MobilVers
17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Egy lépés elõre
18.35 McLeod lányai 19.25 MobilVers 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A TV ügyvédje
21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 22.55
MobilVers 23.00 Visszajátszás 23.40 Kultúrház 0.30
Hírek 0.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nye-
rõ 8 10.15 Top Shop 11.25 V.I.P. – Több, mint testõr
12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Re-
ceptklub 15.25 Kaméleon 16.25 Gyõzike 17.25 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fó-
kusz 20.35 Barátok közt 21.20 Veszélyeztetett faj 23.10
Már megint egy dilis amcsi film 0.40 Reflektor 1.00 Az
én családom 2.30 Autómánia 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.00 Kvízió
délelõtt 10.30 Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Álomhotel
14.25 Capri – Az álmok szigete 15.30 Zorro 16.25 Joshi
Bharat 17.30 Bostoni halottkémek 18.30 Tények 19.05
Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.15
NCIS: Kincsvadászat 22.15 Gyilkos számok 23.15 Kü-
lönleges ügyosztály 0.10 Tények este 0.40 Tûzviharban
– A 37. emelet foglyai 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.21
Útijegyzetek 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tu-
domány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti
ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
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

Január 27., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Istálló sok-sok ál-
lattal 10.10 Vezérlõ fény 11.35 Jó kis bagázs 12.00 Hír-
adó 12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05
Popsziget 13.35 Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm
14.35 Kárpát expressz 15.05 Sírjaik hol domborulnak…
15.35 Szívtipró gimi 16.20 Kultúrház 17.10 MobilVers
17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre
18.35 McLeod lányai 19.25 MobilVers 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték!
21.10 Bíztatóan int a gyertyafény – Szenes Hanna 22.10
Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.05
Csönderdõ 23.50 A Déltenger hõsei: Stevenson földje
1.20 Hírek 1.30 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nye-
rõ 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 Re-
ceptklub 15.25 Kaméleon 16.25 Gyõzike 17.25 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fó-
kusz 20.35 Barátok közt 21.20 Ölve vagy halva 23.10
XXI. század – A legendák velünk élnek 23.45 Így készült:
Producerek címû musical 0.10 Partypoker.net 1.15 Ref-
lektor 1.30 Ufózsaru 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.05 Kvízió
délelõtt 10.35 Teleshop 11.55 Kvízió 12.40 Zoey titkos
élete 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.30 Zorro 16.25
Joshi Bharat 17.30 Bostoni halottkémek 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán
21.15 Végképp eltörölni 23.25 A médium 0.15 Tények
este 0.50 A titkos dimenziók: A parafenomén – Uri
Geller 1.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.22

Útijegyzetek 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 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Január 28., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Istálló sok-sok ál-
lattal 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Pörög az élet! 12.00 Hír-
adó 12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05
Popsziget 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru
14.35 Kárpát expressz 15.00 Kormányváró 15.30 Szív-
tipró gimi 16.20 A TV ügyvédje 17.10 MobilVers 17.15
Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35
McLeod lányai 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Montalbano felügyelõ
22.20 Szerda este 22.55 Kultúrház 23.10 MobilVers
23.15 Lapozó 23.45 A Déltenger hõsei: A hála útja 1.30
Hírek 1.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nye-
rõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Breki világot lát 12.00 Hírek
13.00 Disney-rajzfilm 13.25 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Kaméleon 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.20 Bad Boys – Mire jók a rossz fiúk?
23.45 Az egység 0.40 Reflektor 1.00 Családi vakáció
2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.05 Kvízió
délelõtt 10.35 Teleshop 11.55 Kvízió 12.40 Chris és a
csodaautó 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.30 Zorro
16.25 Joshi Bharat 17.30 Bostoni halottkémek 18.30
Tények 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a
tortán 21.15 Doktor House 22.15 Shark – Törvényszéki
ragadozó 23.15 A Donnelly-klán 0.10 Tények este 0.40
Kis hal 2.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23
Útijegyzetek 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköz-
napi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.26 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

Január 29., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Istálló sok-sok ál-
lattal 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Pörög az élet! 12.00 Hír-
adó 12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05
Popsziget 13.35 Rondó 14.35 Kárpát Expressz 15.00
Gyermek élet 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Önök kérték!
17.10 MobilVers 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek
17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai 19.25
MobilVers 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 23.10 MobilVers 23.15 Hosszú utazás
0.10 Magánbeszélgetések: Ungvári Tamás 1.05 Hírek
1.10 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 Ókori magánnyomozó 12.00 Hí-
rek 13.10 Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fó-
kusz 20.35 Barátok közt 21.20 Amerika kedvencei
23.25 Házon kívül 23.55 Ments meg! 0.55 Reflektor
1.10 Infómánia 1.45 Ufózsaru 2.25 Házon kívül 2.35 Egy
rém rendes család 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.05 Kvízió délelõtt
10.35 Teleshop 11.55 Kvízió 12.40 A gyõztes mindent
visz 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.30 Zorro 16.25
Joshi Bharat 17.30 Bostoni halottkémek 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén
a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frekvencián, vala-
mint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének mû-
sora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Január 24., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Te-
remfoci: Toledo 2005—Sárkeresztúr KIKE, Twister—Légió-
Fair Bútor 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Horvátország 2.
(45’), Sárbogárdi népdalkör (57’), Beszélgetés Molnár Lász-
ló trombitamûvésszel (58’), és Tombor Katival (80’) 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Doni megemlékezés (30’), Fejér
Megyei Közgyûlés (30’), Karácsonyi gyermekprogram (25’),
Pótszilveszter a sárbogárdi nyugdíjasoknál (20’), Latin tánc-
verseny (78’)
Január 25., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Hor-
vátország 2. (45’), Sárbogárdi népdalkör (57’), Beszélgetés
Molnár László trombitamûvésszel (58’), és Tombor Katival
(80’) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti hír-
adó 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 3. (65’),
Csákány Tamás evangelizációja (60’)
Január 26., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Doni megemlé-
kezés (30’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Karácsonyi gyer-
mekprogram (25’), Pótszilveszter a sárbogárdi nyugdíjasok-
nál (20’), Latin táncverseny (78’) 13.00 Heti híradó 15.00
Teremfoci: Toledo 2005—Sárkeresztúr KIKE, Twister—Lé-
gió- Fair Bútor 19.00 Heti híradó 20.00 Sárbogárdi népdal-
kör (70’), Beszélgetés Nochta Pállal (1 óra 44’), A ruha a fõ
és benne a nõ (42’)
Január 27., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az ember ren-
deltetése és a gyógyulás 3. (65’), Csákány Tamás evan-
gelizációja (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Sárbogárdi népdal-
kör (70’), Beszélgetés Nochta Pállal (1 óra 44’), A ruha a fõ
és benne a nõ (42’) 19.00 Heti híradó 20.00 Utánpótlástorna
Sárbogárdon (90’), Vigyázzunk együtt! (28’), Csóri Antal ga-
lambász (1 óra 26’)

Január 28., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Utánpótlás-
torna Sárbogárdon (90’), Vigyázzunk együtt! (28’), Csóri
Antal galambász (1 óra 26’) 13.00 Heti híradó 15.00 Egy-
éves a hantosi Bokréta (50’), Tablóbál 2008 (48’), Tüske-
vár 17. (30’), Erdélyi feltöltõdés (40’) 19.00 Sziréna 19.30
Lapszemle 20.00 Teremfoci: B. B. Truck—Horváth Ker.,
Pentagri—Toledo 2005, Kézi: Alap—Gréta Bútor, Seregé-
lyes—ÖTYE

Január 29., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Te-
remfoci: B. B. Truck—Horváth Ker., Pentagri—Toledo
2005, Kézi: Alap—Gréta Bútor, Seregélyes—ÖTYE 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Utánpótlástorna Sárbogárdon
(90’), Vigyázzunk együtt! (28’), Csóri Antal galambász (1
óra 26’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Az ember rendel-
tetése és a gyógyulás 3. (65’), Csákány Tamás evan-
gelizációja (60’)

Január 30., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Egy-
éves a hantosi Bokréta (50’), Tablóbál 2008 (48’), Tüske-
vár 17. (30’), Erdélyi feltöltõdés (40’) 13.00 Lapszemle, Szi-
réna 15.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 3. (65’),
Csákány Tamás evangelizációja (60’) 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Utánpótlástorna Sárbogárdon (90’), Vigyáz-
zunk együtt! (28’), Csóri Antal galambász (1 óra 26’)

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkí-
vüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hét-
köznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a kö-
vetkezõ 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, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden prog-
ramcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián.
Január 22., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: Bad Boys–Horváth Ker. (37’), Hörpintõ–Alba
Auto (43’), Utánpótlástorna (32’), Nemzetközi Latin-ameri-
kai Táncverseny (78’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között
mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Az ember rendeltetése és a gyógyulás – 2. (67’), Túrós csu-
sza szabadtûzön (7’), Csákány Tamás evangelizációja (60’)
Január 23., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 A
ruha a fõ és benne a nõ... (42’), Csóri Antal galambász (80’),
A kultúra napja Abán (ism. 86’) 13.00 Heti híradó 14.00 Az
ember rendeltetése és a gyógyulás – 2. (67’), Túrós csusza
szabadtûzön (7’), Csákány Tamás evangelizációja (60’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Emlékezés a
doni tragédiáról (26’), Horvátország – 2. (45’), A Táncsics
Alapítvány gyermekprogramja (19’), Sárbogárdi népdalkör
– 1. (70’), Pótszilveszter a nyugdíjasoknál (27’)
Január 24., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: Toledo 2005–Sárkeresztúr KIKE (40’), Twis-
ter–Légió (40’), Sportbál Cecén (ism. 81’) 13.00 Heti híradó
14.00 Lélekút Nochta Pállal (104’), ABCD-rockkoncert (84’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A ruha a fõ és
benne a nõ... (42’), Csóri Antal galambász (80’), A kultúra
napja Abán (ism. 86’)
Január 25., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Lé-
lekút Nochta Pállal (104’), ABCD-rockkoncert (84’) 13.00
Heti híradó 14.00 Emlékezés a doni tragédiáról (26’), Hor-
vátország – 2. (45’), A Táncsics Alapítvány gyermekprog-

ramja (19’), Sárbogárdi népdalkör – 1. (70’), Pótszilveszter
a nyugdíjasoknál (27’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás – 2. (67’),
Túrós csusza szabadtûzön (7’), Csákány Tamás evan-
gelizációja (60’)
Január 26., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 A
ruha a fõ és benne a nõ... (42’), Csóri Antal galambász (80’),
A kultúra napja Abán (ism. 86’) 13.00 Heti híradó 14.00 Te-
remfoci: Toledo 2005 – Sárkeresztúr KIKE (40’), Twister –
Légió (40’), Sportbál Cecén (ism. 81’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Lélekút Nochta Pállal (104’),
ABCD-rockkoncert (84’)
Január 27., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Az ember rendeltetése és a gyógyulás – 2. (67’), Túrós csu-
sza szabadtûzön (7’), Csákány Tamás evangelizációja (60’)
13.00 Heti híradó 14.00 Lélekút Nochta Pállal (104’),
ABCD-rockkoncert (84’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 20.00 Emlékezés a doni tragédiáról (26’), Horvátor-
szág – 2. (45’), A Táncsics Alapítvány gyermekprogramja
(19’), Sárbogárdi népdalkör – 1. (70’), Pótszilveszter a
nyugdíjasoknál (27’)
Január 28., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Emlékezés a doni tragédiáról (26’), Horvátország – 2. (45’),
A Táncsics Alapítvány gyermekprogramja (19’), Sárbogár-
di népdalkör – 1. (70’), Pótszilveszter a nyugdíjasoknál
(27’) 13.00 Heti híradó 14.00 A ruha a fõ és benne a nõ...
(42’), Csóri Antal galambász (80’), A kultúra napja Abán
(ism. 86’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Te-
remfoci: Bad Boys–Horváth Ker. (37’), Hörpintõk–Alba
Auto (43’), Utánpótlástorna (32’), Nemzetközi Latin-ameri-
kai Táncverseny (78’)

21.15 Nagy franc a kis francia! 23.10 4400 0.10 Té-
nyek este 0.40 Strucc 1.10 4400 2.00 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nél-
kül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00
Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.23 Útijegyzetek 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 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27
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

Január 30., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Istálló
sok-sok állattal 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Pörög az
élet! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Sorstár-
sak 12.50 Popsziget 13.20 Körzeti magazinok 14.20
Kárpát Expressz 14.50 Fórum 15.35 Ablak 16.20
100 év – Játék a színház 17.10 MobilVers 17.15
Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre
18.35 McLeod lányai 19.20 MobilVers 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Poirot törté-
netei: Macska a galambok között 21.10 Tûzvonal-
ban 22.05 Péntek este 22.40 Kultúrház 23.10 Ópium
– Egy elmebeteg nõ naplója 1.00 Hírek 1.05
Sporthírek

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00
Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Kipurcant a
bébicsõsz, anyának egy szót se! 12.00 Hírek 13.25
Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00
Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i
helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék 23.15 A hatalom
hálójában: Az ügy 0.20 Reflektor 0.40 Itthon 1.00
Európai vakáció 2.30 Egy rém rendes család 2.55
Fókusz

TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsu-
pilami 10.05 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop 11.55
Kvízió 12.40 Winnetou és Old Shatterhand a halál
völgyében 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.30
Zorro 16.25 Joshi Bharat 17.30 Bostoni halottké-
mek 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Jóban-
Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.15 Egy szoknya, egy
nadrág 23.15 Hõsök 0.20 Tények este 0.50 Csont
nélkül 2.35 Drága testek 3.25 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nél-
kül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00
Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.23 Útijegyzetek 13.30 Az unitárius egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöld-
övezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 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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Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
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.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújí-
tott családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon:
06 (20) 333 6009.
Sárbogárdon Kígyó u. 19., zsúpfedeles vályogház
735 m2 telekkel, összközmûvel sürgõsen, 2.3 millió
Ft-ért eladó. 06 (30) 296 3375. (345053)

Sárszentmiklóson családi ház eladó. 06 (30) 295
5435. (345127)

Építési telek eladó. 06 (30) 225 2067. (345125)

Városközpontban albérlet kiadó, Árpád-lakótele-
pen lakás eladó. 06 (30) 225 2067.(345125)

Akció! Árukészlet felújítása miatt -20% kedvez-
mény a Baby-mamiban. (345124)

Ady-lakótelepen kétszobás lakás kiadó. 06 (30)
384 0228. (114199)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes lakás el-
adó pincehelyiséggel. 06 (30) 638 3533. (114231)

Németjuhász kölykök eladók. 06 (20) 598 6033.
Árpád-lakótelepen negyedik emeleti felújított két-
szobás, erkélyes lakás babakocsi tárolóval, azon-
nal beköltözhetõen eladó. 06 (30) 507 8552. (114193)

Tollpaplan készítés! Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b, Pákolicz Árpádné. 06 (25) 476 051. (114190)

Árpád-lakótelepen felújított, jó állapotú lakás el-
adó. 06 (20) 451 1128. (114186)

Digitális mûholdvevõk beállítását, javítását válla-
lom. 06 (20) 279 1081. (114185)

Nem mûködõ Digi TV tányérját megvásárolnám.
06 (20) 279 1081. (114185)

Sárbogárdon Árpád-lakótelepi földszinti, olcsó re-
zsijû lakás áron alul eladó. 06 (20) 774 9342. (114182)

Sárbogárd, Szent István utcában parasztház,
ugyanitt Husqvarna 350-es láncfûrész eladó.
06 (30) 384 4540. (114178)

Fõ út mellett lakóház üzlethelyiségnek, mûhelynek
vagy lakásnak kiadó, panelcsere érdekel. 06 (20)
455 7413. (114236)

Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (345090)

Sárbogárdon Köztársaság u. 170. építési telek el-
adó. 06 (20) 937 6156. (345089)

Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615.
Nevada étkezõgarnitúra eladó. 06 (30) 632 7249.
Arabellában 30%-os akció.
Egyszobás családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.

Sárszentmiklóson felújításra szoruló összközmû-
vesített parasztház eladó. 06 (20) 937 6156.
Lakás elsõ emeleti felújított, erkélyes, egyéni fû-
téssel eladó. 06 (30) 209 9371.
Otthoni munka! Keressen pénzt anélkül, hogy ki-
mozdulna otthonról. Információ:
kajari.j@freemail.hu.
Hízók eladók. 06 (30) 448 0022. (345145)

Farsangi jelmezek bérelhetõk nagy választékban,
már 500 Ft-tól Sárbogárdon, az OTP-vel szemben a
101 Kisruha Bababoltban. (345169)

Opelra való alufelni és DIGI-szett eladó. 06 (30)
236 0222. (345852)

Egyszobás földszinti lakás eladó. 06 (30) 819
2563. (345851)

Bécsi zongora eladó. 06 (70) 335 6413. (345129)

Családi ház (138 m2) eladó Sárbogárdon, 14,9 mil-
lió Ft. 06 (70) 335 6413. (345126)

130-140 kg-os hússertés eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 338 1922. (345817)

Megbízható fiatal pár, kiadó lakást keres. 06 (30)
363 2948. (345815)

Sárbogárd központjában lévõ társasházban, 80
m2-es elsõ emeleti lakás eladó. 06 (30) 994 1332,
06 (20) 216 7202. (345047)

Tacskó kan 7 éves, jó férgezõ, házõrzõ, tacskó
nõstény 2 hónapos kutyák ingyen elvihetõk. 06
(30) 430 4093.
26 éves nõ érettségivel, számítógépes pénztárgép-
kezelõi végzettséggel, ECDL Starttal munkát vállal-
na. Pénzügyi-számviteli szakképzés folyamatban.
Minden megoldás érdekel. 06 (70) 379 8293. (345044)

Elsõ emeleti erkélyes panellakás családi okok mi-
att sürgõsen eladó. 06 (30) 302 0586. (345043)

Albérlet egy és kétszobás kiadó. 06 (30) 936 4371.
Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépko-
csi-vezetõi tanfolyamot indít, részletfizetéssel,
2009. január 30-án 18 órakor a sárbogárdi mûvelõ-
dési központban. Jelentkezni a helyszínen. 06 (30)
993 9285. (345818)

Plus-szal szemben a sarkon, 140 m2-es üzlethelyi-
ség egyben vagy megosztva kiadó. 06 (30) 936
4371.
Ady-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó. 06 (20)
333 1590. (345039)

Székesfehérváron a Sergélyesi úton eladó egy 54
m2-es felújított, két szobás, erkélyes lakás. Ár: 9,5
millió forint. Érdeklõdni: 06 (30) 545 5375.
Ingyenes hitelközvetítés induló költségek nélkül.
Érdeklõdni: 06 (20) 323 6011. (345036)

Az abai szeszfõzde, rövid határidõvel, kitûnõ minõ-
ségben, tavalyi áron pálinkafõzést vállal. 06 (30)
927 5627. (345820)

Lakás kiadó Sárbogárd központjában. 06 (70) 332
1397.

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.

7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.

Telefon: 06 30 435 9021, 06 25 460 059

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

MIELE 12 terítékes MOSOGATÓGÉP
28.000 Ft-ért eladó. 06 70 7742 717

Árpád-lakótelepen jó állapotban lévõ,
1,5 szobás, erkély nélküli LAKÁS reális áron

ELADÓ vagy ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL
családi házra CSERÉLENDÕ.

06 30 9761 797

Árpád-lakótelepen nagyon jó állapotban lévõ,
2 db LAKÁST ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL

családi házra CSERÉLNÉM. 06 30 9761 797

Sárbogárdon, Árpád-lakótelepen
53 m2-es, kétszobás, 2. emeleti

LAKÁS ÁRON ALUL SÜRGÕSEN ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 30 318 2641

AKKUMULÁTORA LEMERÜLT?
Jármûvét elindítom 12 és 24 V-on!

06 20 516 1837

HITELÜGYINTÉZÉS
bármilyen HITELTÍPUSRA, nyugdíjasoknak is.

AKTÍV, PASSZÍV BAR nem akadály.
PERFEKTKONSTRUKCIÓ Kft.

06 70 322 5593, 06 20 333 1590

ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.

Sárbogárd, Ady E. út 89.

DIGI TV JAVÍTÁSÁT, BEÁLLÍTÁSÁT
vállalom. 06 20 279 1081

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

MASSZÁZSMASSZÁZS--
TERÁPIATERÁPIA

bevezetõbevezetõ
20 %20 % kedvezménnyelkedvezménnyel
januárban és februárbanjanuárban és februárban
a rétimajori wellnessben,a rétimajori wellnessben,

Ildikónál.Ildikónál.

06 30 9061 13906 30 9061 139

S Z E M É L Y - É S
V A G Y O N Õ R

T A N F O L Y A M
indul Sárbogárdon

2009. január 31-én
a Légió 2000 Security Kft.

szervezésével.

Munkalehetõség, részletfizetés.
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)

vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)
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A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,

Szent István Általános Iskola szülõi munkaközössége
meghívja Önt

2009. január 24-én megrendezésre kerülõ

PÓT-
SZILVESZTERI

BÁLJÁRA.
Helye: Patkó csárda.

Programok:
18.30 az iskola néptáncosainak bemutatója;

19.00 Bíró Kriszti mûsora;
20.00 vacsora: Patkó tál, aperitif, süti;

ezt követõen BÁL kifulladásig, tombola.

Zenél: Rozgonyi Tibor.

Belépõ: 2.500 Ft/fõ, mely elõvételben megvásárolható
korlátozott számban az iskolában, a Vénusz

vegyesboltban, Szõnyeginé Klárinál (tel.: 06 20 931 7447),
Bernátné Anikónál (tel.: 06 70 453 5697).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A bál bevételét az iskola tanulóinak díjazására,
kirándulásra szeretnénk fordítani.

SZMK

ANGOL HASZNÁLT-
RUHA-VÁSÁR

SÁRBOGÁRDON,
A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

minden kedden, 8–13 óráig.

JANUÁRI AKCIÓ:
sapka, sál: 300 Ft/db
nadrágok: 1200 Ft/db

felsõk: 400 Ft/db
lakástextil: 350 Ft/db

gyerekruha : 300 Ft/db

Ki mástól, mint Barabástól!

MÛANYAG BEJÁRATI
AJTÓK, ABLAKOK!

Redõnyök, reluxák gyártása,
forgalmazása és beépítése,

KÖZEL 20 ÉVES
szakmai tapasztalattal.

Ajándék extrákkal,
kedvezménnyel!

06 (30) 290 8313

Felhívás
Kérjük azokat a sárbogárdi, sárszentmik-
lósi, alapi, töbörzsöki, pusztaegresi, rétszi-
lasi, kislóki és sárhatvani jegyespárokat,
akik a 2009-es évben római katolikus egy-
házi szertartás szerint kívánnak házassá-
got kötni, hogy 2009. február 15-éig szemé-
lyesen jelentkezzenek a sárbogárdi római
katolikus plébániahivatalban.

Idõpont egyeztetése
a személyes találkozóra:

a 06-20/93-555-70-es, vagy a
06-30/219-68-16-os telefonszámokon.

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések és
segítségkérések a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Nyílt
tér

Heti idõjárás
A hét végén és a jövõ hét elején több frontrendszer illetve cik-
lon alakítja idõjárásunkat. Változékony idõre van kilátás, szin-
te minden nap csapadékkal. Eleinte esõre számíthatunk, majd
helyenként havas esõ, havazás is elõfordulhat. Bár az elõrejel-
zés bizonytalansága a hét végétõl nagy, most úgy tûnik, hogy
nyugaton egyre inkább az átlagoshoz közeli, míg keleten elein-
te kissé a fölötti hõmérséklet valószínû. www.metnet.hu

Gondolkodjunk!
Egy klasszikussal kezdve: „Én nem hi-
szem, hogy normális vagyok!”
Kedden este 9 óra elõtt leharcolt állapot-
ban hazaérek, a sárbogárdi testületi ülés-
rõl készült felvételt végignézem, sõt, vide-
óra vetetem, hogy hajnalba ismételjek.
A tegnap esti feljegyzéseimet használom.
Csak címszavakat írtam fel, de talán eze-
ken is gondolkodhatunk.
Nõi szemmel legelõször azt tûnt fel, hogy
egyesekrõl „lerohadt” elõzõ jelmezük,
más ruha volt rajtuk. Fejlõdünk, még akár-
hova is elérhetünk!
Telefon csengõhangja szól, madárcsicser-
gés. A polgármester megjegyzése: „Még a
madár is ezt mondja”. Ha ez a megjegyzés
rám vonatkozott, örülök, mert a kritika
épít, egyeseknek használ is, de az nem a
sárbogárdi testület.
A Bogárdi TV üzenõfalára felírt vélemé-
nyekre vonatkozó lekezelõ megjegyzést
nem teszem magamévá, mert nem az én
mûfajom, de engedtessék meg mindenki-
nek, hogy legyen saját véleménye, ne néz-
zen úgy ki a fejébõl, mint a tízek, akik az
egész testületi ülésen réveteg tekintettel
próbálták követni az eseményeket.
Ha már itt tartunk: a tízek vérszerzõdést
kötöttek.
Erre a bejelentésre is van egy jó sztorim. A
családunkban többféle náció keveredett.
Amikor a sógornõm gyerekei férjhez men-
tek egy srí lankai német, és egy olasz szár-
mazású fiúhoz, a sógorom megjegyzése
csupán az volt: ránkfért már egy kis vérfris-
sítés. Hát ránk, sárbogárdiakra is ráférne
egy kis, vagy nagy „vérfrissítés”, „vérszer-
zõdött” érdekemberektõl függetlenül.
Az ülés fénypontja számomra az volt, ami-
kor a polgármester rám tett megjegyzést,
nem tudom miért, de éppen a törvényessé-
gi észrevétel kapcsán. Pedig én még nem is
mondtam, hogy törvénytelenek, a közigaz-
gatási hivatal nem én vagyok. Sok mindent
írtam már róluk, de a szaftos lényeg majd a
könyvemben szerepel. Mellesleg úgy vet-
tem észre, egyesek tudják követni a gondo-
lataimat, de hát nem vagyunk egyformák.
Nem tudom, mond-
tam-e már, de imádom,
ha frocliznak! Csak így
tovább!

Csibegép
(alias Csizmadiáné Boros

Edit Gréta)

Lopják a fát és mindent!
A nevük kiírása nélkül egy törvénytelen fa-
míliáról szeretnék hírt adni, hogy legalább
szégyelljék már el magukat. Bár a szégyen-
érzés, azt hiszem, nem az õ tulajdonságuk.
Ez a família hol kisteherautóval, hol után-
futóval, hol lovas kocsival járja állandóan a
határt. Õk maguk földet nem mûvelnek,
de az állataikat a határból összelopott ta-
karmányból tartják el. Ha megtetszik ne-
kik egy közelben legelészõ borjú, vagy egy
csikó, arra is ráteszik a kezüket. Nem egy
alkalommal, amikor tetten érték, jól el is
verték a gazembereket. Egy-két hét kiha-
gyás után azonban már újra a határban ta-
lálta õket az arra járó gazda, akit, ha
egyedül volt és szólni mert, megfenyeget-
tek.
Most, hogy hideg tél van, a fa lett számukra
az elsõ számú divatcikk. Szinte naponta té-
rülnek, fordulnak a megrakott kocsival.
A rendõrök nem egy lakalommal elkapták
már õket, de hiába. Vagy kimagyarázzák

magukat, vagy ha mégis rájuk tudják bizo-
nyítani a lopást, leülik azt a kis idõt, és min-
den megy ugyanúgy, ahogy azelõtt. Ha le-
foglalják az autójukat, mennek a szekérrel,
vagy kerítenek más eszközt. Nem szégyel-
lõsek, még világos nappal is viszik a lopott
holmit.
Mit lehetne tenni ez ellen a törvénytelen
család ellen, hogy végképp elvegyék a ked-
vüket attól, hogy elvigyék azt, amiért nem
õk dolgoztak meg, és nem is fizettek senki-
nek érte?
Ezekrõl a dolgokról már a legnagyobb te-
hetetlen dühömben írok, mert mást már
nem tehetek. Fölháborító, hogy tétlenül
kell néznünk, ahogy ezek a kártékony ele-
mek állandóan garázdálkodnak a települé-
sen.
Ki fog nekik ezért egyszer úgy istenigazá-
ból megfizetni?

Név és cím a szerkesztõségben

A Bogárdi TV üzenõfaláról
Menetrend

Kérem, hogy aki elégedetlen a MÁV-me-
netrenddel, legyen kedves írni az iwiw-re.
Jelenleg egy hölgy gyûjti az adatokat Sár-
bogárdon, 2 Nagylókon, 2 Sárosdon,1 Sza-
badegyházán.

Veresné Wercz Ildikó, Nagylók

Keressük, elveszett!!!

Keressük azt az x éve eltûnt bogárdi képvi-
selõ-testületet, amelyik a bogárdi emberek
érdekében bármit is tenne, vagy csak pró-
bálna tenni!!! A megtaláló jutalma egy
megelégedéssel élhetõ Sárbogárd lesz!!!

Czaffer Zoltán

Szégyellje magát Nedoba!

Láttam ezt a fergeteges önkormányzati
ülést. Városunk elsõ embere és néhány
társa ahogy viselkedik, az minõsíthetetlen.
Lenézik és lekezelik a többieket. Bõveb-
ben is lehetne írni róluk, és persze nevünk

vállalásával, de ezt nem merem felvállalni.
Azért nem, mert épp szem- és fültanúja
voltam a barátnõmmel együtt, amikor Ne-
doba Károly az út egyik felérõl üvöltözött
át nyomdafestéket nem tûrõ szavakat Ro-
honczi Gábornak az út másik felére a Pen-
ny elõtt, amiért mert róla írni, és adta hoz-
zá a nevét is. Hát én ilyennek nem merném
és nem szeretném kitenni magam. Ez nem
egy képviselõhöz illõ viselkedés. Szégyell-
heti magát!

Marcsi

Jókívánságok

Boldog névnapot kíván a Németh család
Tóni bácsinak, Apónak Töbörzsökre!

Zsuzsikáék

Szerkesztette: Hargitai Lajos


