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Tragikus motorbaleset
Mindenkit megrázott a szombaton történt
tragikus motorbaleset híre. Egy mindenki
által szeretett, nagyszerû sárbogárdi fiú, a
19 éves Diószegi Tibi szenvedett halálos
motorbalesetet Sárbogárd határában, az
alsó-tinódi sorompó közelében, egy vasút
melletti földúton.
Tibi szenvedélyes terepmotoros volt. A
nyári alapi motoros-találkozónak is õ volt a
fõhõse.
Ezen a szombat délutánon 600 köbcentis
Yamaha motorkerékpárjával ment ki motorozni négy óra körül a határba. Az alsótinódi sorompót elhagyva egy vasút melletti dûlõútra fordult. Ezt az utat a vasút sorompókkal zárta el a mezõgazdasági gépek
elõl. Korábban is többször járt már errefelé
Tibi, most is erre vette hát az irányt. Feltehetõen még decemberben a sorompó után
egy árkot ástak markolóval, hogy a gépek a
sorompó kikerülésével se tudjanak ezen az
úton járni. Nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset. Feltehetõen Tibi ütközött valamivel, mert ütésnyom látszik a
bukósisakján. Lejött a lábáról a csizmája is,
mintha a motor vonszolta volna maga után.
Aztán valamiképpen beleesett az árokba, a
motor pedig ráesett. A nyaka a tank és a
kormány közé szorult, és ez törte el a nyakcsigolyáját.
Már esteledett, szülei aggódtak, mert nem
jelentkezett Tibi mobiltelefonja. Végül
édesanyja rosszat sejtve megkérte Bodoki
Gyuriékat, hogy terepjáróval menjenek ki
a határba, és keressék meg Tibit.
Amikor megtalálták, már nem volt benne
élet. A tûzoltókat kellett hívni, mert a mentõk nem tudtak a sáros, járhatatlan úton kimenni a helyszínre.
A balesettel kapcsolatban sok minden tûnik egyelõre érthetetlennek. A sorompón
látszik valami deformálódás, de nincs rajta

festéknyom, és a motor is szinte teljesen
sértetlen maradt. Tibi az elesés után maga
vehette le a bukósisakját és a szemüvegét,
mert az magától nem jön le még eséskor se
a motoros fejérõl. Lehet, hogy az eldõlt, járó motort akarta felemelni, és a sebességben lévõ motor kuplungjáról lecsúszhatott
a keze, és talán a motor rántotta bele az
árokba, ami azután ráesett? Csak találgatni
lehet.
Az egészen biztos, hogy Tibi gyakorlott
motorosként csak a véletlenek összejátszásának köszönhetõen járt ilyen szerencsétlenül.
A hír futótûzként terjedt a városban, hiszen
Tibit és a Diószegi családot is sokan ismerik és szeretik. A motoros barátok, a volt
gimnáziumi iskolatársak, sok-sok barát, ismerõs megrendülten, értetlenül áll a megrendítõ esemény elõtt.
— Miért éppen ezt a kedves, segítõkész
gyereket szólította magához az Isten? —
ezt kérdezi az édesanya, édesapa is, miközben szinte egyfolytában folynak a könnyeik, s egymás után idézik fel fájdalmas szívvel drága fiukhoz fûzõdõ emlékeiket.
— Nézd, õ festette ki a konyhát és az étkezõt is még nemrégiben — mutatott körbe
az édesapa. — Mindegy volt neki, hogy fa,
vagy vas, mindenhez kitûnõ érzéke volt.
Háromévesen már ott ült mellettem a traktoron. És velem szerelt, mert nagyon érdekelték a gépek. Alig tudta még felemelni a
kalapácsot, egyszer két kiló szeget vert be
egy deszkába. Mondom neki: „Kisfiam, ezt
ki is kell ám innen szedni.” Azt mondta:
„Jól van, édesapám.” Mert így szólított
bennünket: Édesapám, Édesanyám. Aztán
mind kiszedegette a szegeket, kiegyenesítette, és visszarakta a zacskóba. Arany keze
volt. Bodoki Gyuri szólt, hogy elromlott a
fûnyírója, megszerelte neki. Az egyik

Emlékezzünk együtt Diószegi Tiborra!
Január 30-án 17.30 órakor kézilabda-emlékmeccs
a tornacsarnokban.

szomszéd a permetezõjével kínlódott, nem
akart neki mûködni. Tibi átment, megtalálta a hibát, megcsinálta, és lehetett permetezni. Õ volt a barátok körében a „Gépdoki”. Tréfásan mondta nekik: „Péntek délutántól rendelek.”
— Már az óvodában is szolgálatkész volt.
Mire a többiek kezet mostak, õ már kirakta
az asztalokra a poharakat, kancsókat. Tudott sütni, fõzni. Amikor Bodokiné Verával és a gimisekkel Angliában voltak, õ fõzött a lányok helyett. Ha füstölõt kellett
építeni, a vakolókanál ugyanolyan jól dolgozott a kezében, mint a villáskulcs. Gyerekkorában neki csõkulcs és ampermérõ
kellett vásárfiának. Motorszerelõnek tanult egy szakközépiskolában. Azt mondta,
négy év alatt itt két szakmát szerez, többet
ér neki, mint egy fõiskola. A koránál sokkal
érettebb volt.
A gimnáziumból a volt iskolatársak csapatostól mentek ki a baleset helyszínére gyertyát gyújtani, virággal emlékezni Rá.
A temetés január 30-án, pénteken, 12.30
kor lesz a Huszár-temetõben.
Tibi barátai mind ott akarnak lenni a temetésen, hogy végsõ búcsút vegyenek Tõle, s
most azzal vigasztalják magukat, hogy Tibinek talán azért kellett meghalnia, hogy onnan fentrõl vigyázzon rájuk. Most mind
megfogadták: egyedül soha nem mennek
ki motorozni, hogy a bajban ne maradjanak
úgy segítség nélkül, mint ahogy Tibi.
Hargitai Lajos
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Csõdeljárás?
Kire húzzák a vizes lepedõt?
Sárbogárd önkormányzata 2004-ben határozott arról, hogy az IPD Europe
Kft.-vel közösen iparipark-fejlesztésbe kezd az önkormányzat tulajdonában
lévõ volt szovjet laktanyaingatlanon. Már akkor se tartotta ésszerûnek a
közvélemény ezt az elképzelést, ami csak fölösleges milliók ablakon való
kiszórását eredményezheti. A vak is látja, hogy ott áll csaknem teljesen
üresen a FETÉV ipari területe, a Videoton bezárt, Sárbogárdról elmenekült a
Mannesmann is. Sokan föltették már akkor is azt a kérdést, hogy miért nem a
már kész ipari területek betöltését szorgalmazza a város vezetése. Miért
kezdenek bele egy kalandos, nem tudni, milyen homályos érdekeket szolgáló
fejlesztésbe? Nos, a nagy játszma most érkezett el a végjátékhoz.

Mert beütött a csõd
Három cég csõdeljárást kezdeményezett a
Sárbogárd önkormányzatának többségi
tulajdonában lévõ Forrás Ipari Park Kft.
ellen 2008 szeptemberében a Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumánál. A csõdeljárás kezdeményezésének oka egy közel 5
millió Ft-os kifizetetlen számla, amiért se a
kft., se a többségi tulajdonos sárbogárdi
önkormányzat, se a kisebbségi tulajdonos
IPD Europe Kft. nem akar jótállni.

Sikerdíj, vagy fix díj?
Mint arról már korábban többször is olvashattak lapunkban, a városközpont-rehabilitációs pályázathoz az akcióterv, az integrált városfejlesztési stratégia és a pályázati
adatlap elkészítésével Sárbogárd önkormányzata saját cégét, a Forrás Ipari Park
Kft.-t bízta meg. Akkor a polgármester azt
tudatosította a képviselõ-testületben és a
nyilvánosság minden fórumán, hogy ez a
munka sikerdíjas, azaz csak akkor kell érte
fizetni, ha a pályázat nyer.
A Forrás Ipari Park Kft. azonban nem sikerdíjas, hanem fix díjas megállapodás keretében bízta meg a közel 5 millió Ft költségû munka elvégzésével az Expert Com
Kft.-t, a Völgyzugoly Mûhely Kft.-t és a
SocioScope Kft.-t. Nyilván bolondok lettek volna egy bizonytalan kimenetelû pályázatra sikerdíjas szerzõdést kötni.
Megjegyzem, hogy az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) nem is része a pályázatnak, annak elkészíttetése a város feladata lett volna a pályázattól függetlenül
is, mert az Sárbogárd hosszú távú fejlesztési elképzeléseit volt hivatott rendszerbe
foglalni.
A rájuk bízott munkát a cégek elvégezték,
és leszámlázták a Forrás Ipari Park
Kft.-nek. (Mint tudjuk, a városközpont-rehabilitációs pályázat nem nyert, mert az
nem felelt meg a kiírás feltételeinek, és
nagy volt a lakossági tiltakozás a homályos
célokat szolgáló elképzelésekkel szemben.) A számlát a Forrás Ipari Park Kft.
annak ellenére nem fizette ki máig sem,

hogy erre szerzõdésben kötelezettséget
vállalt. Augusztusban a cégek felszólítást
küldtek, amire nem reagált a Forrás Ipari
Park Kft. Ezért szeptemberben kezdeményezték a csõdeljárást a Forrás Ipari Park
Kft. ellen.

Ki volt a megrendelõ?
A csõdeljárás megindításáról decemberben hivatalosan is tájékoztatták a kft.-t: az
akkor még csak bejegyzés alatt álló ügyvezetõt, Janzsó Tamást és a többségi tulajdonos sárbogárdi önkormányzat képviselõjét, Juhász János polgármestert. Õk azonban erre sem reagáltak, sõt, januárban — a
számviteli szabályt is megsértve — visszaküldték a számlát azzal az indoklással,
hogy az nem jogos, mert a munka díjazása
a pályázat sikeréhez volt kötve, a pályázat
pedig nem nyert.
El lehet gondolkodni azon, hogy Sárbogárd önkormányzata, ugyan, milyen okból
köt sikerdíjas megállapodást a saját többségi tulajdonában lévõ Forrás Ipari Park
Kft.-vel, és miért nem akar tudni arról,
hogy saját cége már fix díjazásban állapodik meg a munka elvégzését vállaló cégekkel.
De ha ennek mégis lenne valamiféle megmagyarázható oka, ugyan, miért nem akar
gazdája akadni ennek a kifizetetlen számlának, amikor végsõ soron mégiscsak az
önkormányzat volt a munka megrendelõje, amit rendben el is végeztek neki?
E kérdésnek utánajárva több furcsaságra
is fény derül.

A Forrás Ipari Park Kft.-t
a Sárbogárd önkormányzatának tulajdonában lévõ volt szovjet laktanyaingatlanon
ipari park létesítésére hozták létre
2004-ben. A Forrás Ipari Park többségi tulajdonosa a cégkivonat szerint máig Sárbogárd önkormányzata, kisebbségi tulajdonosa az IPD Europe, Janzsó Tamás székesfehérvári lakos cége. Érdekességként
jegyzem meg, hogy az õ kisebbségi tulaj-

donrésze megegyezik az önkormányzat ingatlanának egy részével, amelyért az önkormányzattal kötött megállapodásuk szerint ki kellett volna fizetni a vételárat. Felmerül az a kérdés is, hogy mennyi lenne ez
a vételár. Ki állapította meg azt a vételárat? Errõl volt is vita testületi ülésen, amit
aztán a többség egy kézfelemeléssel söpört
le az asztalról. Ekkor még ténylegesen Sárbogárd önkormányzata volt a többségi tulajdonos a Forrás Ipari Parkban.

Zárt ülésen titkos döntések?
Sárbogárd képviselõ-testülete 2007. november 9-ei zárt ülésén új ügyvezetõ megbízásáról határozott, és utasította Juhász
János polgármestert, hogy a Forrás Ipari
Park Kft. taggyûlésén szavazatával támogassa Farkas Norbert új ügyvezetõ megbízását.

Ajándék a csókosnak?
Janzsó Tamás, az IPD Europe ügyvezetõje
2007. december 7-én kelt levelében vételi
ajánlatot tett Sárbogárd önkormányzatának a Sárbogárd Ipari Park Kft. 40 %-os
tulajdonrészének névértéken történõ
megvásárlására.
Az ügy tárgyalását zárt ülésre kérték.
Ugyan miért?
A sárbogárdi képviselõ-testület december
14-ei zárt ülésén elfogadta az IPD ajánlatát, miszerint 1,2 millió Ft-ért átadja 40
%-os üzletrészét, amely voltaképpen megegyezik a volt szovjet ingatlan 6 hektáros
területének vételárával. Ennek alapján a
testület utasította a polgármestert a társasági szerzõdés módosításának aláírására.
Ezzel a húzással az IPD Europe Kft. lett a
többségi tulajdonos. Ezt megfejelték egy
nyílt ülésen hozott határozattal, hogy a terület mûvelésbõl való kivonásának költségét — azaz 6,6 millió Ft-ot — az önkormányzat kifizeti, amit az IPD a késõbbiekben megtérít. Egy harmadik határozatban
ugyanezen az ülésen határoztak arról,
hogy a Forrás Ipari Parknak 200 Ft/négyzetméter áron értékesítik a 0243/1 helyrajzi számú ingatlant. A pénzt 90 napon belül
kellett volna (!!!) átutalni.

Rózsaszín álmok
A 2007. december 14-ei zárt ülésen a polgármester a többségi tulajdon eladását azzal indokolta, hogy a 2004 decemberében a
terület hasznosítására létrehozott ipari
parkot ilyen módon tudják pályázati lehetõséghez juttatni, mert az IPD Europe Kft.
biztosítani tudja a pályázathoz szükséges
önerõt. Ez az indoklás nem igazán érthetõ,
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

de a testület többsége elfogadta a határozati javaslatot, és átadták az IPD-nek a
többségi tulajdont. Az IPD ajánlatában a
terület teljes közmûfejlesztését, egy 2000
négyzetméteres inkubátorház felépítését
és az ipari parkba legalább 5 vállalkozás
betelepítését ígérték.

Se pénz, se posztó
Mint a legutóbbi testületi ülésen a polgármester errõl képviselõi kérdésre elmondta, a kifizetés csak részben történt meg, s
elmondása szerint a részben átutalt pénzt
visszautalták az IPD-nek a késedelmes fizetés miatt, és egyúttal a Forrás Ipari Park
Kft.-be bevitt, illetve eladott földterületet
visszavették, s így abban továbbra is Sárbogárd önkormányzata a többségi tulajdonos.
Kiderült az is, hogy az IPD nemcsak ezt a
pénzt nem fizette ki az önkormányzatnak,
hanem az IPD önrészét képezõ ingatlanterület árát sem. Valójában nem tudják pontosan a képviselõk sem, hogy mennyivel
tartozik az IPD Sárbogárdnak. Etelvári
Zoltán 14 milliós tartozásra kérdezett rá.
A polgármester ezt nem cáfolta.

Mitõl ez a nagy szerelem
az IPD iránt?
És miért bízott a város vezetése abban,
hogy az IPD biztosítani képes egy több
százmilliós iparipark-fejlesztés önrészét,
amikor még a közös kft.-vel kapcsolatos
néhány milliós kötelezettségeit sem teljesítette?

Miért mondott le
az ügyvezetõ?

Sinka Attila és Bódai Gábor? Pontosan
mikortól volt felhatalmazása Janzsónak a
kft. ügyeiben eljárni?

Ezzel persze még nincs vége ennek a történetnek, hiszen akkor, amikor a csõdeljárást bejelentették a Forrás Ipari Park Kft.
ellen, hirtelen nagy mozgás indult meg az
önkormányzat háza táján. Az elsõ ilyen lépés az volt, hogy váratlanul lemondott az
ügyvezetõ, Farkas Norbert. Tudomásunk
szerint az egészségét is súlyosan megviselték a történtek. Zárt ülésen a képviselõ-testület november 11-én határozott arról, hogy Resch Gábort nevezik ki az ipari
park új ügyvezetõjének. Érdeklõdtem
Resch Gábornál, aki elmondta, hogy õ
semmiféle felkérést nem kapott erre a
tisztségre. Számára a legnagyobb meglepetés az volt, hogy a testület vele kapcsolatban tudta és beleegyezése nélkül ilyen
határozatot hozott.

Vagyonkimentési kísérletek

Kérdések egyelõre
válasz nélkül
Beletekintve a cégbíróságnál a Forrás Ipari Park Kft. cégkivonatába látható, hogy
abban november 26-ai dátummal jelzik,
hogy „bejegyzés alatt” van Janzsó Tamás
ügyvezetõ igazgatói kinevezése. Ez 2009.
január 19-én vált jogerõssé. Még inkább
érdekes az, hogy a 2007. decemberi testületi határozat ellenére az IPD többségi tulajdona mindmáig nem lett bejegyezve a
cégkivonatba. Akkor ezt be se jelentették?
Furcsa az is, hogy a többségi tulajdonos
önkormányzat képviselõ-testülete nem
hatalmazta fel Juhász Jánost arra, hogy
Janzsót ügyvezetõnek megválasszák. Akkor felhatalmazás nélkül szavazott a tulajdonosi közgyûlésen errõl? Mikor volt az a
tulajdonosi közgyûlés? Ezen részt vett-e a
két sárbogárdi felügyelõ-bizottsági tag:

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:
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.:
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Mit tegyek a kegyelmi eljárás alatt?

Az elõadások után kérdésekkel ostromolható a bíró! Bírja!
A belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

December 3-án hivatalosan is értesül az
önkormányzat a felszámolásról. December 5-én a földhivatalban lázas gyorsasággal sürgetik, hogy a Forrás Ipari Parkban
lévõ földtulajdon visszakerüljön az önkormányzathoz, nehogy a felszámolásnál ez a
vagyon elvesszen. Az ügy még jelenleg is
folyamatban van.

Kimenthetõ-e a vagyon?
Amennyiben ez tudatos vagyonkimentésnek bizonyul, akkor a felszámolóbiztos két
évre visszamenõleg vizsgálja a vagyont
érintõ változásokat, és akkor feltehetõen
mindenképpen jót kell állnia az önkormányzatnak, illetve az önkormányzati
többségi tulajdonban lévõ Forrás Ipari
Parknak az 5 milliós tartozásért, és ki kell
fizetni a tervekért, az elkészült pályázati
anyagokért a számlán követelt díjat.

Kérdések
Ez az ügy járhat-e esetleges büntetõjogi felelõsségre vonással?
A képviselõk elgondolkodtak-e már a saját
felelõsségükön? A felelõsség alól kivonhatják-e magukat azzal, hogy õket félretájékoztatták, vagy nem értenek hozzá stb.?
Aligha tehetik ezt meg. Példa erre a terézvárosi önkormányzat most zajló ügye, ahol
nemcsak a polgármestert, hanem az ügyben mellette szavazó képviselõket is a vádlottak padjára ültethetik, ha bebizonyosodik, hogy nem felelõsen kezelték a rájuk
bízott közvagyont...
Hargitai Lajos

Kedves Nézõink!
A TARR KFT. és KÁBELSAT rendszerén megváltozott a csatornakiosztás. 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 teljes 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
láthatják adásunkat.
Bogárdi TV szerkesztõség

Pontosítás
Lapunk elõzõ számában az Innova Agro cégrõl írtunk
bemutató riportot. A Deutz Fahr gépcsaládnak õk a
forgalmazói, a Massay Ferguson gépcsaládnak már
nem.
(H)
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A háromszázezer forint
2009. január 1-jén megszületett a
kisunokám, Bögyös Réka, akinek világra
jöttét kizárólag családi eseményként tekintettük. Születésérõl nem a kérésünkre
jelentek meg hírek a sajtó nyilvánosságán
keresztül, noha számomra ez címlapsztorit
is érdemlõ, mindennél fontosabb és szebb
esemény volt. Úgy érzem, nagyobb boldogsággal nem köszönthetett volna ránk
az új esztendõ a kislány megérkezésénél.
A Fejér Megyei Hírlap, illetve a Sárréti
Híd tudósított mindenkit arról, hogy a megyében újévkor érkezési sorrendben született elsõ három babát és édesanyjukat a
Fejér Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Balogh Ibolya virágcsokorral köszöntötte, és
õket 300.000 Ft szociális támogatás odaítélésérõl tájékoztatta. A kedves látogatót, és
nem utolsósorban a jó hírt nagy örömmel
fogadták lányomék, ekkor még semmit
sem sejtve a támogatás átadása körül támadó bonyodalmakról.
Bonyodalmak márpedig lettek, természetesen az összeg átadása miatt.
A Fejér Megyei Önkormányzat ezt a kedves feladatot felkérés útján szerette volna
Sárbogárd város polgármesteri hivatalán
keresztül intézni, de ellenállásba ütközve
akaratuk kudarcba fulladt, pedig a támogatás összege is részükrõl került volna biztosításra.
Városunk vezetése ugyanis rendkívül pontos jogszabályi hivatkozásokkal megindokolva „visszapasszolta” a felkérést, mondván: õket aztán senki sem kérheti, kénysze-

rítheti törvényben, helyi rendeletben nem
szabályozott feladat végrehajtására, õk aztán senki és semmi miatt nem tartják a hátukat, nem töltik be a postás szerepét.
Érdeklõdésemre minderrõl telefonbeszélgetésünkkor tájékoztatott a polgármester.
Természetesen törvénysértõ magatartást
senki nem várt el tõlük, és nincs fóbiám
sem a polgármesterrel, sem a jegyzõvel
kapcsolatban. Azonban meggyõzõdésem,
hogy a szociális támogatás át nem adása
személyem miatt jelentett ekkora gondot,
hiszen kellemetlen dolog lett volna egy
polgármesteri hivataltól elbocsátásra került dolgozó családjával bármiféle kontaktust teremteni.
Mindettõl sokkal „egyszerûbb” feladatot
képezett számukra államigazgatási eljárás
keretében lebonyolítani az ügyet, és megtalálni a legmegfelelõbb, odaillõ, elutasításra alapos okot adó jogszabályi hivatkozást, amely biztos legalább annyira megállta a helyét, mint személyem esetében hivatali felmentésemben hozott döntésük során vétett tévedésük, melyet nem hoztam
nyilvánosságra, nem fordultam munkaügyi bírósághoz miatta, de akik jól ismernek, természetesen jól tudják, mi volt az
„apró baki”.
A kitérõ után visszakanyarodva kicsi tündér unokámhoz, aki ezt a helyzetet kiváltotta, a családom nevében írom, hogy természetesen nem is tartottunk volna igényt
városunk vezetésének delegációval kísért,
otthonunkban történõ megjelenésére.

Elégségesnek tekintettük volna, ha például a hivatal pénztárában kerül kifizetésre a
támogatás, mondjuk telefonon történt
elõzetes értesítés után. Azt, hogy ez megtörténhetett volna némi jóindulattal —
Sárbogárd város történetében elõször —,
semmi sem bizonyítja jobban, minthogy a
másik kettõ újszülött esetében Velencén
és Dégen ez mûködött. Mindkét településen a polgármesteri hivatal készséges
együttmûködésével sikerült áthidalni mindenféle fránya jogszabályt, és a helységek
vezetõinek mindehhez sikerült emberséges magatartást nyújtani.
Úgy gondolom, ha bárki másról, nem pedig rólunk lett volna szó, nem okozott volna ekkora gondot a feladat.
Nem szoktam a sajtó nyilvánosságát felhasználni, de jelen esetben úgy vélem,
szükséges a történtekrõl tájékoztatni az olvasókat, ne maradjon ez se titok. Hiszen
arról is mindenki tud, hogy a kicsi Réka
megszületett, és 300.000 Ft-ot kapott, illetve fog kapni a Fejér Megyei Önkormányzattól.
A magam és családom nevében ezúton köszönöm meg az együttmûködést a „postásszerep” betöltését elhárító Sárbogárd város vezetésének.
A családomat ért kellemetlenségekért
mindenben kárpótol a kicsi Réka önfeledt,
az eljárásról semmit sem sejtõ mosolya.
Forsterné Sipos Erika

Lehet, hogy a sárbogárdi hivatalban nem olvasnak e-mailt?
Tisztelt Olvasók! Természetesen nem a hivatallal van gondom. A
közalkalmazottak és a köztisztviselõk abból tudnak fõzni, amit
kapnak. Minden mozdulatukat törvény szabályozza, és lojálisnak
kell lenniük mindig az aktuális politikai vezetés felé.
Úgy gondolom, hogy ez rendjén is van. És ha jól megnézzük, ha
valaki a hivatallal kapcsolatos problémájáról beszél, kiderül, hogy
nem is a dolgozókkal, inkább hivatali, politikai vezetõk háza táján
van a gond.
Ahogy már megszoktam, január 19-én megkaptam a meghívót a
január 20-ai testületi ülésre. Több dolog miatt is érdekelt volna,
de jómagam is kéréssel fordultam a város nagytekintélyû vezetéséhez. Gyorsan osztottam, szoroztam, és rájöttem, hogy egyetlen
segítségem marad az idõvel való versenyfutáshoz az internet.
Gyorsan felkerestem Sárbogárd honlapját, melyen egyetlen
e-mail cím található. Gondoltam is, hogy nem rossz ötlet, így legalább a sok bába közt nem vész el a gyerek.
Gyorsan, néhány sorban leírtam problémámat, a levelet a polgármester úrnak és a képviselõ-testületnek címeztem. Az idõ rövidsége miatt kiemelt üzenetként, visszaigazolási kéréssel. Ez nem
más, mint amolyan tértivevény, elektronikusan.
Teltek az órák, se visszaigazolás, se válasz nem érkezett. Mivel levelemnek, ha valaki bele akarja magyarázni, lehet politikai színezete is, ezért megküldtem a helyi ellenzéki frakciók vezetõinek is.
Másnap délután parlamenti munkám végeztével bementem a hivatalba. Éppen akkor végzõdött a zárt ülés.

A kijövõ képviselõktõl megtudtam, hogy szó sem volt a küldött levelemrõl. Se visszaigazolást, se választ nem kaptam, ezért az alábbiakban közlöm:
Tisztelt Képviselõ-testület, Polgármester úr!
2006 tavaszán a régi városháza épületében képviselõi munkám segítése érdekében irodát biztosítottak számomra. Ezt saját bútoraimmal berendeztem, illetve dr. Kiss Rajmund úr, aki jelenleg szingapúri követségünkön szolgál mint kereskedelmi attasé, felszerelte technikai eszközökkel, 2 db asztali számítógéppel, monitorokkal, illetve 1 db multifunkciós lézernyomtatós faxkészülékkel.
2006 októbere után volt személyi asszisztensem, Rigóné Nyikos
Márta a Fidesz választókerületi irodavezetõje lett. Azóta a helyiséget Fidesz-pártirodaként használják.
Kérem a tisztelt Testületet, mivel személyi asszisztensem ez idáig
hiába próbálkozott, járjanak közben annak érdekében, hogy ezután az iroda a célnak megfelelõ funkciót tölthesse be.
Remélem, az ügy napirendre vételének 2009. január 20-án semmi
akadálya nem lesz.
Budapest, 2009. január 19.
Tisztelettel: Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ

Utóirat: Ne csodálkozzon senki, hogy néhány hónapja saját utamat járom.
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Variációk Himnuszra
Hagyományaihoz híven idén is himnuszmondó-versenyt rendezett a Petõfi Sándor Gimnázium a magyar kultúra napja alkalmából. A megmérettetésre 34 kisdiáknak szerdán, 16 nagygimnazistának pedig csütörtökön — a magyar himnusz születésnapján —
került sor.

9-12. osztályosok közül Horváth Réka. A
többi résztvevõ ezüst-,
arany- és bronzminõsítést kapott a szakmai
(tanári) valamint a diákzsûri döntése alapján.
Hargitai Kiss Virág

E napot a Kölcsey Társaság kezdeményezésére, finn példa nyomán ünnepeljük az 1980-as évektõl.
A csütörtöki esemény a Jákob Zoltán vezette énekkar közremûködésével az angol, a francia és az olasz himnusszal vette kezdetét
a szépen díszített teremben, és nemzeti imánk közös eléneklésével zárult.
Az 5-6. osztályosok kategóriájában kiemelt díjat kapott Makkos
Anna Ráhel, a 7-8. osztályosok kategóriájában Schmidt Beáta, a

A kultúra ünnepe Miklóson
A magyar kultúra napja alkalmából a világ különbözõ himnuszait
szólaltatták meg a Sárszentmiklósi Általános Iskola hangszeres
diákjai múlt héten szerdán, a klubkönyvtárban. Horváth Ferencné, az iskola vezetõje nyitotta meg a jeles eseményt, majd elsõként Paczona Boglárka lépett színre, furulyán elõadva Európa
talán egyik legrégebbi, 16. századi himnuszát: a holland himnuszt.
Kellner Miklós trombitájából az „Isten óvd kegyes királynõnket”
kezdetû, 1700-as évekbõl származó angol himnusz harsant fel. Õt
a „Remény” címet viselõ izraeli himnusszal Hegedûs János követte klarinéton.

Az 1844-ben keletkezett szlovák himnuszt zongorán Stefán Judit
közremûködésével hallhattuk. Bátai Nóra furulyán közvetítette a
közönségnek az 1864-ben létrejött norvég himnuszt, míg Varga
Júlia és Hegedûs Judit klarinéton az osztrák himnuszt játszották

el, melyet 1947-ben — a második világháború után — 1800 pályamunka közül választottak ki, hogy ezzel is kifejezzék különállásukat Németországtól. Dallama Mozart egyik szabadkõmûves kantátájának részlete, szép szövege pedig Paula von Preradovic költeménye: „Hegyek országa, ország a folyam mentén, a mezõk
országa, a templomok országa…”
Végül, de nem utolsósorban Stefán Judit és Csöndes Judit a tanzániai—zambiai és részben dél-afrikai himnusszal lepték meg a
hallgatóságot.
A himnuszok „találkozóját” szépkiejtési verseny és az „Olvassunk
egymásnak!” elnevezésû program követte.
Hargitai Kiss Virág
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Közgyûlés a honvéd bajtársaknál
Január 24-én délután a volt HEMO-ban lévõ klubhelyiségben tartotta évi rendes közgyûlését a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd. A rendezvényre meghívtuk az illetékes Hadkiegészítõ Parancsnokság, a
BEOSZ és a város képviselõit. A rendezvényen a tagság 80 %-a jelent meg. Voltak,
akik a kézilabdakupa mérkõzéseirõl rohantak át, volt, aki családi rendezvényt hagyott
ott, hogy jelen lehessen.
A közgyûlésen a vezetõség beszámolt a
2008. évre tervezett programok megvalósításáról, az egyesület érdekében és képviseletében megtett lépésekrõl. A
pénzügyi ellenõrzõ bizottság jelentést
terjesztett be az egyesület elmúlt évi
gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl.
Egyesületünk a 2008-as évre tervezett
programjait eredményesen szervezte
és valósította meg. Jó hangulatú családi napok, a nagytarcsai társegyesülettel
közös rendezvény, több általunk sikeresnek ítélt városi szintû megmozdulás
(Hõsök napi megemlékezés, a béke
nemzetközi napja, megemlékezés a doni áttörés áldozatairól), a honvédségi
gondozási körbe tartozókkal a kapcsolattartás, részükre a Toborzó és Érdekvédelmi Központ munkatársainak részvételével megszervezett, kihelyezett ügyfélszolgálati napok sikeres megszervezése fémjelzi a tevékenységünk eredményességét. Ugyancsak a siker jele, hogy taglétszámunk az év
eleji 24-rõl 50-re nõtt, s folyamatos az érdeklõdés az egyesület
iránt. Egyesületünk nyitott, politikamentes társadalmi szervezet.
Tagja lehet bárki, aki az Alapszabályt elfogadja és kész közremûködni célkitûzéseinek megvalósításában.
A rendezvények sikeres megszervezéséhez a vezetõség munkáján
kívül nagymértékben hozzájárult az egyes esetekben felkért szervezõk áldozatos munkája. Külön köszönetét fejezte ki a vezetõség

Szente Ferenc nyugállományú mérnök õrnagynak az
egész évi szervezõmunkájáért. Tevékenységét szerény ajándéktárggyal — BEOSZ-emblémás nyakkendõvel — ismertük el.
A beszámolók után a vezetõség a 2009-re tervezett
program- és pénzfelhasználási tervet ismertette. A
közösségi programokon, megemlékezéseken kívül
több olyan rendezvényt, fórumot tervezünk, amelyen
szívesen látjuk a nem egyesületi tag érdeklõdõket is.
Ezeknek a rendezvényeknek a témáját, idõpontját a
helyi sajtó útján idõben közzétesszük. Reményeink
szerint vendégül láthatjuk többek között a Honvédelmi Minisztérium államtitkárát, az MH ÖHP egyik parancsnokhelyettesét, a HM HVK egyik osztályvezetõjét és a légtérellenõrzõ
ezred parancsnokát is. Célul tûztük ki többek között a hasonló tevékenységû városi civil szervezetekkel a kapcsolatok szorosabbra
fûzését, közös programok, rendezvények szervezését.
Az alapszabályban szükségessé vált apróbb változtatások — többek között a tiszteletbeli tagság fogalmának beemelése — elfogadása után jó hangulatú beszélgetésekbe torkolló, önerõs, igazi közösségi módra készített svédasztalos uzsonnával fejezõdött be a
rendezvény.
Gál Sándor egyesületi elnök

Összevont tájékoztató
a honvéd tiszthelyettes-képzésrõl
A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola a 2009-es tanévben is felvételt hirdet a Szentendrén induló honvéd tiszthelyettes-képzésre. Jelentkezni lehet a MH
Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság Székesfehérvári Toborzó és Érdekvédelmi Központjában, ahol 2009.
január 28-án 9.00 órától az iroda vezetõje összevont tájékoztatót tart az érdeklõdõk számára (cím: 8000 Székesfehérvár,
Mészöly G. u. 7.; tel.: 06 22 390 515, vagy 06 30 627 1733).
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ—csütörtök 8.00—11.45, 12.45—
15.30.
A képzés idõtartama: 1 év.
Jelentkezési feltételek: 18 és 23 év közötti életkor, érettségi bizonyítvány (meglévõ, vagy annak idén történõ megszerzése),
magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, kiváló egészségi és
fizikai állapot.
A képzés térítésmentes. Ingyenes étkezést, szállást és ruházati
ellátást biztosítanak. A hallgatók alapilletményre és tanulmányi pótlékra jogosultak. A kiképzés és a tanulmányok sikeres
befejezését követõen a végzett tiszthelyettesek számára a Magyar Honvédség beosztást biztosít.
Jelentkezési határidõ: 2009. február 2.

Kérdés a Bogárdi TV üzenõfaláról
Mi az az Üveghegy?
Csak azt árulja el valaki, hogy mi az a „Kislók Üveghegy Kft., mint
Sárbogárd több tízezer (!) fõt foglalkoztató multicége”??? Soha
életemben nem hallottam még errõl a cégrõl! Nagyon kíváncsi
vagyok!!! (xx yy)

Szomorú hosszabb válasz
Az üveghegyes kérdés jó, de ilyen kft. csak a mesékben létezik.
Ahhoz, hogy meglássa a kedves kérdezõ, egy hatalmas cukorkásahegyen kell magát keresztülennie. Sajnos ez túl szép ahhoz, hogy
igaz legyen. De viccnek nem rossz.
Amikor elõször láttam ezt a feliratot a Bamakoba induló sárbogárdi fiúk „ízirájderes” autóján, nekem a szeméttelep ugrott be,
mert Kislókban üveghegyet legföljebb ott lehet látni. S mint a világban köztudott, a szemét aranybánya is lehet annak, aki ügyes.
De persze abból a kislóki szemétbõl tízezer koldus nem tud magának a megélhetéshez elég aranyat kiguberálni. Ahogy a munkanélküliség nõ, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy a tízezer koldust „foglalkoztató” város nem egy valóságot nélkülözõ fantáziakép Sárbogárdon.
Szerkesztõség
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Evangélikus építkezés
Megkezdõdtek a sárbogárdi—sárszentmiklósi evangélikus közösség új épületének építkezési munkálatai a Baross utca és a
Németh sarok sarkán lévõ üres területen. Az ingatlant már
korábban megvásárolta a közösség az önkormányzattól, ám most
jutottak el odáig, hogy elképzeléseikbõl valóság váljék. Bõjtös Attila gyülekezeti munkatársat az interneten keresztül kérdeztem a
beruházás részleteirõl.
— Milyen ütemezésben történnek az építési munkálatok várhatóan?
Bõjtös Attila: — Az elmúlt három évben világossá vált számunkra, hogy eredeti szándékunk — miszerint egyszerre építjük fel a
lelkészlakból, gyülekezeti helyiségekbõl és templomból álló épületegyüttest — a történelmi egyházak egyre csökkenõ költségvetése miatt nem kivitelezhetõ. Ma annak van realitása, hogy négy
ütemben valósítsuk meg elképzeléseinket. Az elsõ ütemben a
földszinten levõ közösségi ház és a tetõtéri lelkészlakás épül meg
szerkezetkészen. Ha minden a várakozásunknak megfelelõen
alakul, az építkezés második üteme — a lelkészlakás befejezése,
lakhatóvá tétele — azonnal kapcsolódik az elsõhöz; várhatóan
ebben az évben elkészül. A harmadik ütemben következik a földszinti közösségi tér befejezése, beköltözhetõvé tétele, ahol iroda,
bibliaóra-terem, kiskonyha, mosdók adják a gyülekezet életterét.
Ez terveink szerint 2010-ben valósulhat meg. Majd a negyedik
ütemben a templom és az épületeket összekapcsoló elõtér épül
meg.

Lepramisszió
Január utolsó vasárnapja hagyományosan a lepramisszió vasárnapja. Ezen a napon szerte a világon szó esik errõl a betegségrõl.
A sárbogárdi református gyülekezet már régóta bekapcsolódott
ebbe a világméretû szolgálatba pénzadománnyal és a gyógyításhoz szükséges fáslik kötésével.
Január 25-én, vasárnap, délután 2 órai kezdettel hallhattak bõvebben errõl a munkáról a református gyülekezeti teremben
összegyûlt érdeklõdõk. A közös zsoltárénekléssel keretezett alkalmat Agyagási Istvánné igei gondolatai nyitották meg a bibliai
Naámán története kapcsán. Ezt vetítés követte a lepra múltjáról
és mai helyzetérõl. A magyar, és azon belül a sárbogárdi misszió
vezetõje, Jákob Konrádné összegezte az eddig végzett szolgálatot. Az alábbiakban ebbõl olvashatunk részletet:
„Sokak által ismert tény, hogy 1980 márciusában vállaltuk a szolgálatot a lepramisszióban. Az áldott életû Dobos Károly nagytiszteletû úr felkérésére, s a jól ismert krisztusi parancs indíttatására
— ’Boldogok az irgalmasok, mert õk irgalmasságot nyernek.’ —
bizony, szívbemarkoló vetített képes elõadással jöttek akkor is
Károly bácsiék oly közel hozzánk. Ezt a szép alkalmat egy fénykép
is megörökítette.
Az elsõ 3 kg fonalat 23 asszonytestvér vitte el, akik akkor fel is dolgozták azokat. Így folytatódhatott a munka a mai napig. Azóta eltelt 28 év, és kb. 100-200 darab fáslit küldhettünk el évente. A
fáslikötéssel egyidejûleg jöttek az adományok, eleinte szerényebb
összegekkel. De ezek mellett küldtünk hímzett terítõket, törölközõket, lepedõket, s imádságos szívvel hordoztuk ezt a munkát.
Kedves elõttem ez a hûséggel eltöltött idõ, hisz egy év sem maradt
ki. Szorgos, áldozatos szívek által minden évben odaért adományunk. Névsor is készült azokról, akik részt vettek a kötésben, a
bekapcsolódás idõrendjében. Számuk 65-70 fõ körül mozog.
Gyorsan elszaladtak az évek, és sok kedves testvérünk már odaát
van. De jött mindig új ember is, s most az utóbbi idõben az az örömünk, hogy a szeretetotthonból is jöttek segíteni. Hála legyen az
Úrnak, hogy vannak még közöttünk néhányan azok közül, akik
kezdettõl fogva szívükön hordják ezt a szolgálatot. Köszönjük a
kitartásukat!

— Mekkora költségvetésbõl (saját forrásból és egyházi támogatásból) gazdálkodhat az evangélikus közösség e beruházás kapcsán?
— Az elsõ ütem munkálataihoz szükséges anyagi feltételek forrása egészen konkrétan nevesíthetõ: a gyülekezet bankszámláján a
telekvásárlás és a tervek elkészíttetése után is több mint hétmillió
forint várta az építkezés elindulását. A németországi testvéregyházunk majd’ hatmillió forinttal támogatta a beruházást, míg közel nyolcmilliós állami támogatást is kapott a gyülekezet. Ezek
együttesen fedezik az elsõ ütem kb. húszmillió forintos költségvetését.
— Azokat a korábban megismert terveket sikerül-e megvalósítani,
amiket az ingatlan megvásárlásakor láthattunk látványtervként?
— A negyedik ütem befejezése után a már korábban bemutatott
látványterv válik valósággá. A teljes program megvalósulásáig, a
templom elkészüléséig a gyülekezet számára istentiszteleti helyet
kell biztosítanunk, ezért — átmenetileg — két helyiség egymásba
nyitásával ezt a funkciót szeretnénk kialakítani.
— Kit bízott meg az evangélikus közösség a kivitelezéssel?
— Meghívásos pályázat útján négy pályázóból választottuk ki a
Fodor és Molnár Építõipari és Szolgáltató Kft.-t, és velük kötöttünk szerzõdést az elsõ ütem kivitelezésére. Az elõkészítés fázisában történt együttmûködésünk biztató. Sok sikert kívánunk nekik, hiszen az õ sikerük a mi örömünk is lesz.
Hargitai Kiss Virág

Készítettem egy kis összegzést az 1980 óta megkötött és elszállított fáslik számáról; ez 2892 darab, s van még néhány, ami most
vár elszállításra, emellett van még pamut, amit most fogunk megkötni. Érdekességképpen kiszámítottam, hogy ha egy fásli kb. 1
méter 60-80 centiméter, akkor 4916,4 méter, tehát nagyjából 5 kilométer fásli készült el, kb. mint ide Sárszentmiklós vége. A 28 év
alatti adomány összesen: 370.320 Ft. Ezek az adatok meghatottak.
A 2008-as évre megküldték a budapesti központból a beérkezett
adomány bizonylatát, melynek összege 49.000 forint. Ebbõl az
összegbõl 31.000 forintot a tavaly összegyûjtött 1-2 forintosok tettek ki, a fennmaradó 18.000 forint pedig gyülekezeti adományokból származott. Az adakozásban a 28 év alatt összesen 35 testvér
vett részt. Mindezekért Istennek legyen hála, aki adjon nekünk
olyan szívet, mely továbbra is viseli a világ leprásainak az ügyét,
hogy a jótéteményben meg ne restüljünk. S most, mikor a
fáslikötés módosul, tudjunk részt vállalni a takarók kötésében, a
bélyegek gyûjtésében és a lehetõség szerinti adakozásban. Vigyük
ezt Isten elé imádságainkban. Isten áldása kísérje mindannyiunk
szolgálatát. A gyülekezet nevében köszönöm meg munkájukat
mindazoknak, akik a kötésben, az adakozásban vagy az imádkozásban részt vállaltak.”
Tudósítónktól

FELHÍVÁS
A Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület
szeretettel meghívja tagjait és leendõ tagjait

2009. február 14-én 15 órakor
tartandó évi közgyûlésre.
Megbeszélésre kerülõ témák:
1. Tagtoborzás, tagdíjbefizetés.
2. Virágosítás, parkosítás.
3. Szemétgyûjtés.
4. A 2009-ben tartandó ünnepségek.
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Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi
munkakör
betöltésére,
6 hónap próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok: gazdasági események
számviteli nyilvántartásba vétele és egyéb
pénzügyi mûveletek végzése (beérkezõ számlák kifizetésre történõ elõkészítése, intézmények finanszírozásának elvégzése, banki utalások könyvelésre való elõkészítése, bankszámlák közötti forgalmazás stb.), költségvetés tervezése és végrehajtása.
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, összeférhetetlenség.
A 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet a köztisztviselõk képesítési elõírásairól 1. számú melléklete
I/16. pontja alapján I. besorolási osztályban:
jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett
szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû
katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményben) gazdálkodási (gazdasági) szakon
szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézõi szakképesítés.
Számítástechnikai ismeretek: középfokú számítástechnikai szakképzettség, vagy ECDL
vizsga, vagy az OKJ szerinti számítástechnikai
szoftverüzemeltetõ, számítástechnikai programozó, gazdasági informatikus, rendszerinformatikus szakképesítés. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. Részvétel elõzetes
munkaköri alkalmassági vizsgálaton. Közigazgatási alapvizsga letétele 1 éven belül.
Illetmény és egyéb juttatások: illetmény a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint, és Sárbogárd város jegyzõjének 1/2008. számú szabályzata szerint. Juttatás: 6.000 Ft étkezési utalvány.
A pályázat benyújtásának feltételei: pályázat
benyújtása Sárbogárd város jegyzõjének címezve, feltüntetve rajta a KSZK honlapján közzétett pályázati azonosító 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 pályázati anyagát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló
területen szerzett szakmai tapasztalat. Közigazgatási alapvizsga/közigazgatási szakvizsga
megléte. E-budget program ismerete.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009.
február 11-e.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009.
február 16-a.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen
2009. február 17-étõl betölthetõ.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

2009. január 29. Bogárd és Vidéke

KÉK HÍREK
VAGYON ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

vittek egy légpuskát, valamint rongálási kár is
keletkezett.

Egy ablak nem akadály

BALESETEK,
ITTAS VEZETÉS

2009. január 19-én egy mezõszilasi lakos tett
feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki albérletébe az ablakot benyomva betört, és onnan mûszaki dolgokat tulajdonított el.

Nem talált semmit?
2009. január 20-án egy kálozi lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 20-ára virradóra
ajtóbefeszítés módszerével behatolt lakatlan házába. A házban kutatást végzett, eltulajdonítás
nem történt.

Elterelõ „hadmûvelet”
Szintén 20-án egy sáregresi lakos jelentette,
hogy valakik a délután folyamán bementek egy
idõs személy lakóházába, és elterelve figyelmét
nagy mennyiségû készpénzt tulajdonítottak el.
2009. január 22-én egy cecei lakos tett feljelentést ismeretlen elkövetõk ellen (egy férfi és egy
nõ), akik megkérték a sértettet, hogy nála hagyhassanak egy csomagot, majd késõbb ismét
megjelentek a csomagért, s amíg a sértett kihozta azt, a tettesek a konyhaszekrény fiókjából
készpénzt tulajdonítottak el.

A falopási kedv nem lankad
Szintén 22-én egy alsószentiváni lakos jelentette, hogy valaki a Cece külterületén található tanya mögött kitermelt erdõbõl akác tûzifát és
rönk akácfát tulajdonított el.
Még ugyanezen a napon a járõrök Sárbogárd
belterületén fakivágás során tetten értek egy
személyt, és gyanúsítottként hallgatták ki.

A pénz szaga
Egy sárbogárdi lakos tett bejelentést, hogy valaki családi házának ajtaját betörte, míg lakásuktól
távol voltak. A besurranó kutatást végzett, majd
nagy mennyiségû készpénzt lopott el. Rongálási
kár is keletkezett.

Álrendõr
2009. január 23-án egy vajtai lakos jelentette,
hogy valaki rendõrnek kiadva magát bement
édesanyja házába, majd az idõs hölgy figyelmét
elterelve nagy mennyiségû készpénzt vitt el.

Korgó gyomorral
2009. január 24-én egy kálozi lakos tett bejelentést, miszerint a szomszédjában lévõ mozgáskorlátozott személyhez ismeretlen tettes bement, és hûtõszekrényébõl élelmiszert lopott el.

Vakítja a fény
Egy igari lakos jelentette, hogy egy szintén igari
lakos a házából eltulajdonított egy napszemüveget és egy mobiltelefont. Az elkövetõt elõállították és gyanúsítottként kihallgatták.

Vadkácsa lesz vacsorára
Egy kálozi lakos tett bejelentést, hogy lakóházukba behatoltak ablakbetörés módszerével, el-

A kisebb rossz elvén
2009. január 20-án Káloz külterületén anyagi káros közlekedési baleset történt. Ismeretlen jármûvezetõ Káloz felõl Nagyhörcsök irányába haladt. Haladása során egy keresztezõdésben
jobbra jelezve lehúzódott, majd hirtelen irányjelzés és körültekintés nélkül balra kormányozva
meg akart fordulni. Vele azonos irányban, mögötte közlekedett egy másik személygépkocsi,
annak vezetõje a manõvert észlelve balra próbálta kikerülni az ütközést, melynek következtében
a bal oldali árokban állt meg. Az ismeretlen jármû a helyszínrõl megállás nélkül távozott.

A személyi otthon maradt
2009. január 22-én Sárkeresztúron a járõrök igazoltattak egy sárbogári lakost, aki nem tudta magát hitelt érdemlõen igazolni. Szabálysértési feljelentés történt.

Nehéz volt letagadni
2009. január 25-én a járõrök Sárbogárdon igazoltattak egy kerékpárost. Ezen személlyel
szemben alkoholszondát alkalmaztak, melynek
eredménye pozitív lett. Szabálysértési eljárást
kezdeményeztek ellene, az ittas jármûvezetést
elismerte.

Elsõbbséget élvezett
Szintén 25-én közlekedési baleset történt Cece
belterületén a 61-es és 63-as út keresztezõdésében. A személygépkocsi vezetõje Dunafölvár irányába haladt, majd Sárbogárd irányába szeretett volna lefordulni, amikor nem adta meg az elsõbbséget a vele szemben szabályosan közlekedõ segéd-motorkerékpárosnak. A segéd-motorkerékpáros 8 napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett. A személygépkocsiban senki sem
sérült meg.

SZEMÉLY ELLENI
BÛNCSELEKMÉNY
Lesz kapsz
2009. január 20-án egy sárosdi lakos tett bejelentést, hogy az említett napon egy család ment
át lakása udvarába, és ott testvére pénztartozása miatt tettleg bántalmazták õt és testvérét is.
A bántalmazás következtében 8 napon belül
gyógyuló, könnyû sérüléseket szenvedett.

Családba ha beüt a ménkõ
2009. január 24-én egy gyermekkorú személy
tett bejelentést, hogy az édesanyját édesapja
bántalmazta, és nem engedi ki a házból.
Szerkesztette: Hepp Zsuzsa
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Tüntetés Nagylókon
A Nagylókot és térségünket hátrányosan érintõ új vasúti menetrend ellen tüntettek Nagylók polgárai a helyi vasútállomásnál vasárnap délután. Az eseményre eljött a Magyar Televízió stábja is.
A több mint száz tiltakozó közül többen is kifejtették véleményüket a nagylóki és a környékbeli településeken lakók mindennapjait ellehetetlenítõ változtatások ellen. Sérelmezték, hogy az illetékesek semmibe vették a hozzájuk még tavaly eljuttatott tiltakozó-

leveleket és aláírásokat. Ahogy figyelmen kívül hagyták azt is,
hogy a Budapestre való közvetlen feljutás megszüntetése lehetetlenné teszi sokaknak a munkába, iskolába való napi bejárást.
Azokkal szúrt ki leginkább a MÁV, akik vállalták, hogy még Pestre is eljárnak dolgozni, csak hogy legyen munkahelyük, megélhetésük, és fizetik a nem kis járulékokat, adókat az államkasszába.
Tóth József polgármester elmondta: csupán annyit kérnek, hogy
naponta reggel és este a dolgozókhoz és diákokhoz igazodva legyen két-két közvetlen vonat Budapestre, mert hosszú távon ez az
állapot elviselhetetlen következményekkel, terhekkel jár a családok számára. Egy munkáltató sem fogja sokáig elnézni az alkalmazottjának, hogy késve ér be a munkahelyére a vonatközlekedés
miatt.
A sors fintoraként a tüntetés ideje alatt a hangosbemondó az érkezõ vonat félórás késésérõl tájékoztatta a peronon várakozókat.
Hogy lesz-e eredménye e nagylókiak tiltakozásának, azt nem tudni. Annyi biztos, hogy õk addig nem hagyják annyiban a dolgot,
amíg nem történik változás a kialakult helyzetben.
Példát vehetne Sárbogárd is errõl a kis településrõl. Mert itt is van
nem egy diák és dolgozó, akik nem engedhetik meg maguknak,
hogy intercityvel vonatozzanak — mint ahogy azt sem, hogy elveszítsék a munkahelyüket. Ha Nagylók mellé odaállna Sárbogárd
és minden érintett település, többre jutnánk.
Hargitai Kiss Virág

Pályázati felhívás

Hirdetmény

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (cím:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06/25/520-260) pályázatot
hirdet

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2009. január 20-ai ülésén elfogadta:
— a 1/2009. (I. 22.) Ktr. sz., a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezését;
— a 2/2009. (I. 22.) Ktr. sz., az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló
rendelet módosítását;
— a 3/2009. (I. 22.) Ktr. sz., az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítását;
— a 4/2009. (I. 22.) Ktr. sz., Sárbogárd város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítását;
— a 5/2009. (I. 22.) Ktr. sz., az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását;
— a 6/2009. (I. 22.) Ktr. sz., a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló rendelet módosítását;
— a 7/2009. (I. 22.) Ktr. sz.; a helyi képviselõk, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítésérõl és a mûködési feltételek biztosításáról szóló rendelet módosítását.

a II. és a IV. számú körzeti
VÉDÕNÕI MUNKAKÖRÖK
betöltésére
határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszonyban.
Ellátandó feladatok: a területi védõnõi ellátásról szóló 49/2004.
(V. 21.) EszCsM-rendeletben meghatározott feladatok ellátása az
adott védõnõi körzetben. A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 126., illetve 7000 Sárbogárd, Köztársaság út 151.
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen elõélet, cselekvõképesség, szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (védõnõi
szakon szerzett diploma).
Illetmény és egyéb juttatások: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
A pályázat benyújtásának feltételei: részletes szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai
végzettséget igazoló dokumentumok másolata. Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát, valamint arról, hogy a pályázatának elbírálását zárt
ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje, helye: az Egészségügyi
Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap: 2009. február
22. A pályázatokat Juhász János polgármester részére kell benyújtani. Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: a pályázat elbírálását
követõen azonnal.
Juhász János polgármester

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala versenytárgyalás útján történõ bérbeadásra
meghirdeti az alábbi ingatlanát:

Sárbogárd, Ady E. út 131. szám alatti, 19 m2 nagyságú garázs.
A fizetendõ helyiségbérleti díj alsó határa: 3.100 Ft/m2/év.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlan elõzetes idõpont-egyeztetés után megtekinthetõ.
Érdeklõdni a polgármesteri hivatalban, vagy telefonon a 06-25/520-260-as számon
lehet.
A versenytárgyalás ideje: 2009. február 12-én, 10.00 óra.
A versenytárgyalás helye: Sárbogárd város polgármesteri hivatalának díszterme: Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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2009. január 29. Bogárd és Vidéke

Légió 2000 Security—Gréta Bútor—LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XIV. forduló eredményei

Haladás—Extrém 2:10 (2:5)
Vezette: Tóth I. Haladás: Géczi, Szántó K., Fülöp,
Flõgl, Varga. Csere: Szántó Zs. Extrém: Kiss,
Horváth D., Dévényi, Oszvald, Juhász. Csere:
Derecskei. A 3. percben meglepetésre Varga
szerzett vezetést a Haladásnak. Támadott az
Extrém, de a helyzetek sorba kimaradtak. A hiba
az volt az Extrém játékában, hogy a kapu elõtt
tiszta helyzetben, átadásokkal próbálkoztak. A
10. percben Dévényi távoli lövéssel végre bevette Géczi kapuját. A 11. percben Derecskei lõtte a labdát kapu mellé, nagy helyzetben. A 13.
percben szép támadás után Oszvald a kapuba
továbbította a labdát. A 14. percben Derecskei
lõtt gólt. A 17. percben szöglet után Szántó K.
nagy helyzetben kapu fölé vágta a labdát. A 18.
percben kontratámadás után Flõgl átadásából
Varga szépít. Szorossá vált az eredmény. A 20.
percben Oszvald visszaállította a megnyugtató
elõnyt. Még ugyanebben a percben a figyelmetlen Haladás-játékosok gyûrûjébõl Derecskei beállította az elsõ játékrész eredményét. A második félidõben ritmust váltott az Extrém. A 25.
percben Juhász az oldalfalra ütötte a labdát,
mely a bordásfalról Géczi kapujában kötött ki. A
26. percben Oszvald okos gólt lõtt. A 30. percben Varga óriási helyzetet hagyott ki. A 32. percben Oszvald átadása után Horváth D. lõtte a labdát a kapuba. A 34. percben Derecskei pörgetett
a kapuba. A 36. percben Derecskei beállította a
végeredményt. Csak egy félidõt bírt ki a Haladás. Amilyen nehezen indult az Extrém játéka,
annál jobban sikerült a második félidõ. Megérdemelt gyõzelem. Góllövõk: Dévényi, Oszvald 4,
Derecskei 4, Juhász, illetve Varga 2.

Sárkeresztúr KIKE—
Sárbogarak 4:1 (1:0)
Vezette: Szakács I. KIKE: Visi, Szauervein,
Hajdinger J., Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z.,
Madár. Sárbogarak: Futó, Gazdag, Czipp, Kónya, Steinbach. Csere: Csuti, Dizseri B., Dizseri
P., Kasza, Németh. A 3. percben Kónya a második kínálkozó lehetõséget hagyta kihasználatlanul. A 6. percben Hajdinger J. háta mögé pattant
a labda, nagy helyzet maradt ki. A 10. percben
Visi védte Kónya lövését. A 11. percben Geiger
lövése után a labda a kapufáról jött vissza a mezõnybe. A 14. percben szabadrúgás után Sütõ is
a kapufát találta el. A 18. percben Hajdinger Z.
átadásnak szánt labdája egy védõ hátán irányt
változtatva Futó kapujában kötött ki. Szerencsés
gól volt. A 21. percben a második félidõ elsõ
nagy helyzetét Sütõ hagyta ki. A 23. percben
Madár egyedül tört elõre a jobb oldalon, lövése
után a labda a kapuban kötött ki, hiába zárta a rövid sarkot Futó. A 28. percben Kónya a sokadik
helyzetét puskázta el. Nem véletlen a sok csel
szép, de nem hasznos. A 29. percben Hajdinger
Z. emelte a labdát a felsõ kapufára, mely kifelé
pattant. A 30. percben Szauervein erõszakosan
labdát szerzett, melyet a kapuba lõtt. A 33. percben Geiger kapufát lõtt. A 34. percben Geiger
megtalálta góllövõcipõjét. A 36. percben Czipp

egyedül indult a KIKE kapujára, váratlan lövése
után Visi kapujában táncolt a labda. Nehezen
nyert a fiatalok ellen a KIKE. Hacsak Kónya,
Dizseri P., Kasza is kihasználja az adódott helyzeteket. Ki tudja, mi van? Góllövõk: Hajdinger Z.,
Madár, Szauervein, Geiger, illetve Czipp.

B. B. Truck SE—Horváth Ker.
4:2 (3:1)
Vezette: Tóth I. B. B. Truck: Meilinger, Molnár,
Zádori, Simon J., Zobák. Csere: Gilicze, Kovács,
Simon T. Horváth Ker.: Horváth J., Nyári, Horváth J. (Dekás), Keresztyén, Németh. Csere: Antal, Horváth D. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi
TV adásában tekinthetik meg. Góllövõk: Simon
J. 3, Zobák, illetve Németh, Horváth J. (Dekás).

Hörpintõk—Vasutas 8:1 (2:1)
Vezette: Szakács I. Hörpintõk: Vorsléger,
Kurucz, Weiszhaár, Bácsi, Kéring. Csere: Falusi,
Haray, Papp. Vasutas: Csuti, Guszejnov, Huszár, Gászler, Bakos. Csere: Varga. A 30. másodpercben Kéring lövésével szemben Csuti tehetetlen. A 6. percben Kéring egy hosszú kidobás után a labdát szépen lekezelte, a kimozduló
Csuti lába között a hálóba továbbította. A 7.
percben Bakos kipókhálózta a jobb felsõ sarkot a
labdával. A 12. percben Gászler lövése után a
labdát Vorsléger lábbal rúgta ki. A 15. percben
Kéring nagy helyzetben Csutiba lõtt. A 25. percben Kurucz senkitõl sem zavartan, biztosan lõtte
a labdát a hálóba. A 27. percben Kéring egymás
után kétszer is bevette a Vasutasok kapuját. A
29. percben Kéring kapufás gólja növelte az
elõnyt. A 30. percben Bakos és Kéring kakaskodásért végleg, csere nélkül kiállítva. A 35. percben Weiszhaár megirigyelte Kéring gólképességét, megmutatta, hogy õ is tud gólt rúgni. A 37.
percben Bácsi beállította a végeredményt.
Sárga lap: Guszejnov. Piros lap: Papp 2 perc. Piros lap, végleg: Kéring, illetve Bakos. A soron
következõ mérkõzésen nem játszhatnak.
Góllövõk: Kéring 5, Kurucz, Weiszhaár, Bácsi, illetve Bakos.

Alba Autósbolt Cece—Spuri
5:3 (2:1)
Vezette: Tóth I. Alba: Fülöp Gy., Danicsek, Kun,
Fülöp T., Kiss. Csere: Kokics, Takács. Spuri:
Kiszl, Simon, Kovács, Huszár, Papp. Csere: Sereg. A 6. percben meglepetésre a Spuri Huszár
révén megszerezte a vezetést. A 13. percben
góllá érett az Alba-támadások egyike Fülöp T. jóvoltából. A 16. percben Danicsek kihagyott egy
nagy helyzetet, majd a következõ támadás után
vezetéshez juttatta csapatát. A 21. percben Kun
átadását Fülöp T. nem érte el, odalett a helyzet.
A 22. percben Kovács nagy helyzetben kapu
mellé emelte a labdát. A 25. perben Kiszl védte
szögletre Fülöp nagy erejû lövését. A 26. percben szép támadás után Sereg egyenlített. A 28.
percben Kiss a kapufát találta telibe. A 32. percben Danicsek egyedül állt a kapussal szemben, a
labdát belõtte a kapuba, a kipattanóval Papp viharzott el, szép gólt lõtt. A 33. perben kontratámadás után Kiss nem kegyelmezett. A 36. perc-

ben Fülöp T. lövése juttatja vezetéshez csapatát.
A 37. percben Kun sem maradt ki a góllövésbõl.
Kiegyenlített mérkõzés volt, kemény belemenésekkel tarkítva. Nyögvenyelõsre sikeredett a
cecei gyõzelem. Sárga lap: Fülöp T., illetve Simon. Góllövõk: Fülöp T. 2, Danicsek, Kiss, Kun,
illetve Huszár, Sereg, Papp.

Bad Boys—Siker FC 0:7 (0:2)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, ifj.
Soós, Hajba, Horváth F. Csere: Soós. Siker FC:
Kiss, Kecser, Oláh, Huszti R., Kovács. Csere:
Huszti L., Huszti J., Huszti N., ifj. Kiss, Pethõ. A 3.
percben Huszti R. lõtt kapu mellé úgy, hogy a kapus beleért. A 6. percben Kovács ment el Mikuli
mellett, lövése után a labda a kapufán csattant.
A 9. percben Kovács lövését Porkoláb szögletre
védte. A 10. percben Kovács végigcselezte magát a Bad Boys játékosain, a labdát okosan a bal
alsó sarokba lõtte. A 11. percben Kovács elé pattant a labda, 7 m-rõl nem hibázott. A 14. percben
Huszti L. lövés helyett átadással kísérletezett,
oda a helyzet. A 15. percben ifj. Soós Kiss kapusba lõtte a labdát tiszta helyzetben. A 17. percben
Kecser a kifutó kapusba lõtte a labdát. A 23.
percben Kovács átadása után Oláh növelte az
elõnyt. A 26. percben Kovács a kifutó kapus felett emelte a labdát a kapuba. A 27. percben ifj.
Soós lövése kapu mellé szállt. A 29. percben Kovács vitte fel a labdát a bal oldalon, átadását ifj.
Kiss értékesítette. A 30. percben nagy helyzetben Soós a kapus kezébe emelt. A 37. percben
Pethõ egy átadás után lõtt gólt. A 38. percben
Kovács sorozatos cselek után a kapust is elfektette, fölötte lágyan a hosszú sarokba lõtte a labdát. A listavezetõ ellen alig volt helyzete a Bad
Boysnak, azokat is elpuskázta. Nem volt egy
súlycsoportban a két csapat. Góllövõk: Kovács
4, Oláh, ifj. Kiss, Pethõ.

Pentagri—Toledo 2005
9:1 (4:1)
Vezette: Szakács I. Pentagri: Györök,
Winkelmann, Csendes, Domján, Bor. Csere:
Máté. Toledo: Németh, Dombi, Barabás, Kiss
L., Horváth. Csere: Szabó, Orbán. A mérkõzést a
Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Góllövõk:
Bor 3, Domján 4, Csendes 2, illetve Szabó.

OMV—Légió 2000, Fair Bútor
1:1 (0:0)
Vezette: Tóth I. OMV: Plézer, Nagy, Halasi, Deák, Killer. Csere: Lukács. Légió: Megyesi, Németh, Berta, Mondovics, Verbóczki. Csere: Baki,
Banda, Lakatos Gy., Szilágyi. A 4. percben Deák
lövését védte szögletre Megyesi. A 7. percben
Banda lõtt kecsegtetõ helyzetben kapu mellé. A
9. percen Lakatos Gy. került helyzetbe, de kapu
fölé rúgta nagy erõvel a labdát. A 10. percben
Banda lõtt gyengén. A 12. percben Lakatos Gy.
lövését Plézer kitenyerelte. A 13. percben Baki
hagyott ki nagy helyzetet. A 19. percben Deák
lövését védte szögletre Megyesi. A 24. percben
Berta tört elõre, bal lábas lövését Plézer nem
merte megfogni, a kitenyerelt labdát Mondovics
lövi rá gyengén. A 30. percben büntetõhöz jutott
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az OMV. Deák biztosan lõtte a labdát a bal alsó
sarokba. A 32. percben Mondovics sarokkal továbbította a labdát a hálóba. A 34. percben
Mondovics egy lövést a kapu torkából vág ki a
mezõnybe. A 37. percben Lakatos Gy. lövését
Plézer lábbal mentette. A 39. percben Németh
lövése a kapufa és a kapus segítségével a labda
szögletre pattant. Rá sem lehetett ismerni az
OMV játékára. Az eredmény a játék képe alapján
akár Légió gyõzelemmel is végzõdhetett volna.
Sárga lap: Lukács. Góllövõk: Deák, illetve Mondovics.

Twister—Reál Margit 4:2 (2:0)
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Balogh, Vörös, Szabó, Budai. Csere: Bognár T. Reál:
Mondovics Á., Fövenyi, Kiss, Rozgonyi J., Márton. Csere: Dani, Fekete, Illyés, Rozgonyi G.,
Strausz. A 3. percben Budai lövésével szemben
a lassan reagáló Mondovics tehetetlen. A 10.
percben egymás után kétszer is veszélybe került
a Reál kapuja, elõbb Bognár, majd Vörös lõtt kapu mellé. A 14. percben Balogh a bordásfalra
rúgta a labdát, mely a meglepett Bognár I. mellett a kapuban kötött ki. A 17. percben Fövenyi
emelte a labdát a kapura, Bognár I. a mezõnybe
ütötte. A 18. percben Illyés lövését is kiütötte
Bognár, majd Dani lövése után Bognár szögletre
hárított. A 23. percen Rozgonyi J. szokásához híven nagy gólt rúgott. A 27. percben Kiss nagy
helyzetben belerúgta a labdát a kapusba. A 28.
percben Bognár T. lövését védte Mondovics. A
30. percben Balogh lövése elkerülte a kaput. A
33. percben Márton kihagyta az egyenlítési lehetõséget. A 34. percben Bognár I. rossz ütemben futott ki kapujából, Illyés egyenlített. A 37.
percben Bognár T. újból megszerezte a vezetést.
A 38. percben Fövenyi próbálkozott lövéssel,
Bognár I. lábbal hárított. A 40. percben Bognár
T. beállította a végeredményt. Sárga lap: Balogh, illetve Illyés, Márton. Góllövõk: Budai, Balogh, Bognár T. 2, illetve Rozgonyi J., Illyés.
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RONEKO-KUPA 2009 U13
2009. január 25-én Székesfehérváron a FÕNIX mûfüves csarnokában rendezett teremlabdarúgó-tornát a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség. Három
korosztályban (U13, U16, U19) mérkõztek a csapatok. A tornán az LSC Sárbogárdot az U13-as korosztály képviselte. Az utazást a klub finanszírozta.
4 csoportban 16 csapat szerepelt. A körmérkõzések után a csoportgyõztesek továbbjutottak a négyes döntõbe, amit január 31-én rendeznek ugyanitt.
Az „A” csoport gyõztese: Alba-Regia.
A „B” csoport gyõztese: BFC Siófok.
A „C” csoport gyõztese: LSC Sárbogárd.
A „D” csoport gyõztese: Csákvár.
Csapatunk mindhárom mérkõzését megnyerte:
Sárbogárd—Rácalmás 6-3;
Sárbogárd—Gyúró 12-4;
Sárbogárd—Bakonycsernye 11-6.
Az elsõ mérkõzésen a mezõfalvai torna „visszavágóját” játszottuk. Izgalmas, fegyelmezett, szép játék után ismét legyõztük a jól felkészített Rácalmást. A második mérkõzésen óriási tapsot kiér-

SAK-hírek

Góllövõlista: Kovács Krisztián (Siker FC) 40 gól,
Kéring Zsolt (Hörpintõ) 18 gól, Horváth János
(Horváth Ker.) 17 gól.

Közeledik a tavasz, ennek biztos jele, hogy elkezdõdött az asztalitenisz-bajnokság tavaszi
fordulója, az NB III. bajnokságban.
A Sárbogárd AK csapata
Balatonalmádi csapatát
fogadta január 24-én, szombaton, 10 órakor a
töbörzsöki arénában.
A hazai csapat a szokásos összeállításban állt
az asztalokhoz, de megújult szerelésben, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni Varga István építésznek, aki a mezeket vásárolta, illetve Bereczk Istvánnak (Böczinek), aki a feliratokat elkészítette a mezekre.
A mérkõzések szokás szerint a párosok küzdelmével kezdõdtek, igen jól, mert a Lovász
L.—ifj. Papp L. és a Dörögdi G.—id. Papp L.
párosok is hozták a mérkõzést, és már 2:0 a
hazai csapatnak.
Az egyéni mérkõzések is jól indultak, mert az
elsõ két mérkõzést nyerte ifj. Papp, valamint
Dörögdi Gábor, így már 4:0-ra nõtt az elõny. A
vendégek kezdtek magukhoz térni, és a következõ két mérkõzést õk nyerték. De a vezetést
nem tudták átvenni, csak szorosabb, izgalmasabb lett a mérkõzés. A hazaiak egy mérkõzés
elõnyben voltak. Az utolsó mérkõzésre maradt
a döntés, hogy nyernek-e a mieink, vagy döntetlen lesz. Lovász Lajos lett a mérleg nyelve,
így már nem volt kétséges, hogy a hazai csapat az elsõ fordulóban 10:8-ra verte a tabella
harmadik helyén álló Balatonalmádi csapatát.
Ennél rosszabb kezdés soha ne legyen! Bízzunk benne, hogy a folytatás is hasonló lesz!
A következõ mérkõzés szintén itthon kerül
megrendezésre január 31-én 10 órakor. Az NB
I-es játékosokkal megerõsített székesfehérvári Szondi SE csapata látogat Sárbogárdra.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a

Gróf Ferenc

SAK csapata

A bajnokság állása
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE
12
2. Pentagri
11
3. OMV
9
4. Extrém
9
5. Légió 2000, Fair Bútor 6
6. Toledo 2005
6
7. Twister
4
8. Sárbogarak
3
9. Haladás
3
10. Reál Margit
-

2
3
2
3
1
1
2

2 83:25
1 84:36
2 67:31
3 60:27
5 51:43
7 42:80
10 42:64
10 33:44
11 34:74
12 31:103

36
35
30
29
21
19
12
10
9
2

Góllövõállás: Geiger Zoltán (KIKE) 33 gól, Bor József (Pentagri) 32 gól, Kelemen Béla (Pentagri)
20 gól.
Fair Bútor-csoport
1. Siker FC
2. Alba Autósbolt Cece
3. Bad Boys
4. B. B. Truck SE
5. Hörpintõ
6. Horváth Ker.
7. Pusztaegresi fiúk
8. Spuri
9. Vasutas

12
9
7
6
5
4
3
2
2

2
2
1
1
2
2
2

2
3
6
7
8
7
9
8

86:20
65:39
53:32
44:53
42:59
43:48
30:44
46:77
21:58

36
29
23
19
16
12
11
8
8

demlõ focit bemutatva nagyarányú gyõzelmet értünk el. A harmadik mérkõzésen a torna leggyorsabb gólját (5. másodpercben Csendes Ádám) szereztük, és ismét megérdemelten nyertünk.
Dicséretet érdemelnek a játékosaink! A számukra
szokatlan mûfüves pályán, palánkra, 1+5 játékossal, 5x2 m kapuval, 2x13 percet játszva vívták ki a
továbbjutást „hazai pályán”. A csapatot elkísérõ
szülõknek (kb. 20 fõ) köszönhetõen fergeteges biztatást kaptak a fiúk. Köszönöm nekik és Etelvári
Zoltánnak a segítséget!
A tornán szerepelt játékosok: Sümegi Zsolt, Pajor
Tamás, Goldberger Marcell, Husvéth Zsolt, Csendes Ádám, Luczek Roland, Németh Kristóf, Szúnyogh Richárd, Szente Máté, Freschli Barnabás,
Dániel Mózes, Németh Attila, Sipõcz Attila, Demeter Dávid, Palásti Ármin, Kovács Roland, Kovács
Kornél.
Sok játékos, sok szülõ, jó csapatszellem.
Gratulálok, skacok, sok sikert 31-én!
Pajor László, LSC Sárbogárd

A Sárszentmiklós SE
felkészülési mérkõzései
Január 31.:

Baracs—Sárszentmiklós

11.00

Február 4.:

Sárszentmiklós—Mezõfalva

18.30

Február 7.:

Sárszentmiklós—Sárosd

11.00

Február 11.:

Sárszentmiklós—Baracs

19.00

Február 14.:

Sárszentmiklós—Kisapostag

11.00

Február 15.:

Cece—Sárszentmiklós

14.00

Február 18.:

Sárszentmiklós—Solt

14.00

Február 21.:

Mezõfalva—Sárszentmiklós

11.00

Február 25.:

Sárszentmiklós—Velence

17.30

Február 28.:

Sárszentmiklós—Aba

13.30

Várjuk a szurkolókat!

Az LSC Sárbogárd
felkészülési mérkõzései
Január 31.:

LSCS—Sárosd

13.00

Február 1.:

LSCS—Szabadegyháza

13.00

A további mérkõzésekrõl a Bogárd és Vidéke hetilapban
rendszeresen tájékoztatjuk szurkolóinkat.
Vezetõség

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági bejelentések és
segítségkérések a
polgárõrségtõl
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500 éve született
Kálvin János svájci reformátor
2. rész
Kálvin elõször a lényegében protestáns jellegû, de a vallási többszínûség iránti toleráns városba, Bázelbe ment, ahol még
1535-ben is tartózkodott. Itt is szorgalmasan dolgozott, sokat írt. Legjelentõsebb
mûve, az Instituio Religionis Christianae
(A keresztyén vallás rendszere) már az elsõ kiadásával (1536) nagy tekintélyt szerzett Kálvinnak a protestáns vezetõk körében is. (E mûvén is még sokat dolgozott,
több kiadást ért meg, végsõ formában
1559-ben jelent meg).
Guillaume Farel (1489—1565) genfi reformátor tudomást szerzett arról, hogy
Kálvin átmenetileg Genfben tartózkodik,
és megkérte, maradjon a városban és segítsen neki a reformált hit terjesztésében.
Kálvin — engedve a kérésnek — teológiai
tanárként és prédikátorként tevékenykedett itt, 1536-1537-ben kidolgozta az egyházi rendtartást, a genfi kátét és hitvallást.
A genfi nagypolgárság azonban nem nagyon lelkesedett a szigorú erkölcsi és vallási reformokért, intézkedésekért, aminek
következtében állandó összeütközés volt a
városi tanács és a két lelkész között. A
mindkét fél részérõl meglévõ hajthatatlanság oda vezetett, hogy 1538-ban a két lelkésznek el kellett távoznia Genfbõl.
Kálvin Strasbourgban a francia menekültek lelkésze és teológiai tanár lett. Itt is
szorgalmasan, töretlenül dolgozott tovább. 1528-ban megjelentette az Institutio
második kiadását, valamint Pál apostol
Rómabeliekhez írt levelének kommentárját. 1540-1541-ben több hitvitán is részt
vett Németországban. A nemzetközi protestanizmus egyik kiemelkedõ személyisége lett.
1541-re Genf városa súlyos válságba került. 1541 szeptemberében Kálvint vissza-

Felhívás
Kérjük azokat a sárbogárdi, sárszentmiklósi, alapi, töbörzsöki, pusztaegresi,
rétszilasi, kislóki és sárhatvani jegyespárokat, akik a 2009-es évben római katolikus egyházi szertartás szerint kívánnak házasságot kötni, hogy 2009. február 15-éig személyesen 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.

hívták Genfbe. A városi tanács novemberben elfogadta Kálvin Egyházi Rendtartását (1542-ben adta ki az Istentiszteleti
Rendtartást és a Genfi Kátét), amely az
egyházi tisztségviselõk négy csoportját sorolja fel, melyek (1) a lelkészek és (2) tanítók, akik az Isten igéjét hirdetik, magyarázzák a Szentírást, (3) a presbiterek, akik
a gyülekezeteket képviselve vezetik az egyházat, és (4) a diakónusok, akik a szeretetszolgálatot végzik (hierarchia, püspöki
tiszt nincs).
Magyarországon a 16. század 50-es éveitõl
terjed jelentõsebben a reformáció svájci,
református (helytelenül: kálvinista) ága,
amelyben fontos szerepe volt az „ellenállástannak”. Ez megtalálható más reformátorok, így Luther tanításában is: minden
hatalom (világi hatalom) Istentõl van. A
helvét reformátorok — elsõsorban Kálvin
— hozzáteszik, hogy Isten a hatalmat arra
adta, hogy az uralkodó a nép javára, szabadságára és a tiszta tan terjesztésére fordítsa. Aki ezt nem teszi, az zsarnok, azzal
szemben pedig jogos az ellenállás, elsõsorban a magisztrátus részérõl. De ha az ezt
nem teljesíti, Isten támaszt „szabadítót”
népe védelmére, mint régen például a bírákat.
A magyarok helyzetében sem a Habsburg,
sem a török uralom ezt nem biztosította
(pl. Bocskai, „a magyarok Mózese”, Bethlen, „a magyarok Gedeonja” stb.). Valamint a helyesen értelmezett predestináció,
eleve elrendelés tana is.
A populáris, dilettáns „irodalom” — részben tudatlanságból, részben kifejezetten
ellenséges rosszindulatból, a tényeket

szándékosan meghamisítva, kicsavarva —
rengeteg badarságot hord össze Kálvinról
még ma is, amelyek helyretétele igen nehéz, mivel elég mélyen beivódott, belesulykolódott, sulykoltatott a kellõ ismeretekkel nem rendelkezõk tudatába, pontosabban tudatlanságába. Így például Kálvin
volt a „felelõs” a Szentháromságot, Jézus
isteni mivoltát tagadó Szervát Mihály letartóztatásáért és elítéléséért stb.
1555-ben lényegében megszûntek a belsõ
küzdelmek a genfi városi tanács és Kálvin
között, így 1555 májusától Kálvin egyre nagyobb figyelmet fordíthatott a reformáció
egyéb, más fontos kérdéseire is. Kiterjedt
levelezést folytatott a protestáns Európa
vallási és politikai vezetõivel, tovább írta
kommentárjait, feldolgozva (a Jelenések
könyve kivételével) az egész Újszövetséget, és csaknem a teljes Ószövetséget.
1557-ben kiadta a Zsoltárok könyvéhez írt
magyarázatát. Létrehozta a Genfi Akadémiát (1559) a lelkészek, a világi (nem lelkészi) egyházi vezetõk képzésére. Közben
nagy buzgalommal végezte lelki gondozói,
lelkipásztori teendõit. 1559-ben megjelent
az Institutio, 1561-ben a genfi Egyházi
Rend (Ordonnances ecclesiastiques) végsõ változata, 1562-ben a genfi zsoltároskönyv. 1559-ben Kálvin genfi polgárjogot
is kapott.
Kálvin folyamatosan törekedett a különbözõ reformált egyházak közötti megegyezésre, ami sajnos egyáltalán nem volt egyszerû, magától értetõdõ, természetes dolog. Az is csaknem tízesztendõs küzdelem,
Bullinger és Kálvin közös erõfeszítésének
eredménye, hogy 1549-ben az úrvacsora
kérdésében a két nagy svájci központ, Zürich és Genf között létrejött a Consensus
Tigurinus (zürichi megegyezés), amelyben
lefektették, hogy az úrvacsora a Szentlélek
belsõ, láthatatlan mûködésének külsõ
megpecsételését szolgálja. Ez a konszenzus a református protestantizmus „születési anyakönyvi kivonata”.
Kálvin János és Luther Márton személyesen sohasem találkoztak, de nagyra értékelték egymást. Kálvin Luthert 1544-ben
„nagy ember”-nek nevezte, akinek „rendkívüli lelki ajándékai vannak, bátor és tántoríthatatlan, ügyes és tudós”. A német reformátor is nagyra becsülte svájci társát:
„Bizony, így van: ez a férfiú nem ítél tévesen! Amit rólam mond, azt én komolyan
veszem!” (Békefy Lajos: Tudod-e? Reformátusok Lapja. 2008. október 5., 12. o.)
A rengeteg munkától megviselten, többféle betegségben szenvedve, Genfben halt
meg 1564. május 27-én. Kívánsága szerint
jeltelen sírban helyezték el, sírhelye ma
sem ismert.
Dr. Ladányi Sándor
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!
Január 31-én, szombaton, 19 órakor

Katasztrófafilm
Színes amerikai vígjáték

KIÁLLÍTÁS
A

József Attila Mûvelõdési Központban a magyar kultúra napja alkalmából Juhász
János polgármester nyitotta meg három alkotó kiállítását. Dr. Gubánné Pintér Annamária, a Move Béta alkotócsoportja és Szabóné Czuczai Katalin csuhéból, gyöngybõl
készült munkáit, valamint dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna ékszereit tekinthette meg a
nagyszámú érdeklõdõ közönség.
/H/

Beszélgetések egy bíróval
Hétfõn vette kezdetét a sárbogárdi könyvtárban az az öt alkalomból álló, „Bibliai
igazságok a polgári igazságszolgáltatás tükrében és fordítva” címû beszélgetéssorozat,
melynek elõadója dr. Makkos Norbert bíró.
Sokan jöttek el az élvezetes beszélgetésre,
melynek témája ezen a hétfõn az volt:
Van-e korrupciómentes igazságszolgáltatás? Ennek keretében dr. Makkos Norbert
bemutatta a bíróság, a bírói döntések mûködésének rendszerét, választ adva a felmerülõ kérdésekre is. Kiemelte: Isten törvénye az alapja mindennek, Õ az igaz bíró,
hiszen Õ mindent lát és tud.
A következõ beszélgetésre február 2-án kerül sor.
Hargitai Kiss Virág

Az alapi Arany János Mûvelõdési Ház

KISTÉRSÉGI FESZTIVÁL CÍMMEL
AMATÕR ELÕADÓMÛVÉSZETI
VETÉLKEDÕT hirdet 11—99 éves korig
a Sárbogárdi kistérség településeinek lakói számára (Alap, Alsószentiván, Hantos, Cece,
Mezõszilas, Nagylók, Rétszilas, Sárbogárd, Sáregres, Vajta)!

Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:

l. Vers-, próza- és mesemondás;
2. Szólóének: a) népdal, mûdal, folk, opera,
b) pop, rock, dzsessz, táncdal, sanzon, musical;
3. Hangszeres zene: a) klasszikus és kortárs zene, b) dzsessz, tánc, pop, rock;
4. Színpadi tánc (pl. néptánc, modern tánc);
5. Egyéb (pl. paródia, bûvészkedés, különleges képességek bemutatása)
A produkciók idõtartama (egyéni és csoportos): max. 7 perc!
Csoportok jelentkezése esetén a létszám max. 15 fõ!
Nevezési díj: 200 Ft/fõ.
Érdeklõdni, jelentkezési lapot igényelni lehet: telefonon a 06-25/221-111-es számon,
levélben az Arany János Mûvelõdési Ház címén (7011 Alap, Fõ u. 164.),
vagy az alapimuvhaz@freemail.hu e-mail címen.
Jelentkezési határidõ: 2008. március 27.
Helyszín: Arany János Mûvelõdési Ház, Alap, Fõ u. 164.
A döntõ várható idõpontja: 2009. április 25.

Egy éjjel váratlanul lecsap Los Angelesre a természeti katasztrófák jelentõs része. Egy aszteroida, egy tornádó, hogy a földrengésrõl már ne
is beszéljünk. Egy csapat fiatal megpróbál átjutni a város egyik részébõl a másikba, hogy egyikõjük bajba jutott barátnõjén segíteni tudjanak.
Ez eddig szokványos hollywoodi történet lenne,
ha a fõszereplõk nem az elmúlt év legsikeresebb
amerikai filmjeibõl lépnének elõ, paródiáját adva a kasszasikerek legemlékezetesebb karaktereinek és jeleneteinek. Így lehet, hogy egy filmben Indiana Jones, Iron Man, Juno és Batman.
A szereplõk között botladozik Amy Winehouse
és a Szex és New York nõcsapata is.

Köszönet
Január 24-én harmadik alkalommal került megrendezésre a Szent István Általános Iskola szülõi munkaközössége által szervezett pótszilveszteri bál a
Patkó csárdában.
Az est több tekintetben is felülmúlta az elõzõeket. A
hangulat még soha ilyen fergeteges nem volt, s ezt
Rozgonyi Tibornak köszönhetjük! Honoráriumát
pedig az iskola javára ajánlotta fel, amit ezúton is
nagyon köszönünk!
A bál bevétele 200.000 Ft, amely szintén meghaladta az eddigieket. Köszönetet szeretnénk mondani a pedagógusoknak, a szülõknek, a vendégeknek
a hozott tombolatárgyakért, süteményekért. A tombolatárgyakat még az alábbi vállalkozóknak, cégeknek köszönhetjük: Aranyászok presszó, Atlanta
Sport, Aranyorsó — Mikuli Gyuláné, Center Sport,
Domján Cukrászda, Fõtéri Cukrászda, Fruzsi Bizsu,
Flört Divat, Geiger Zoltánné, Gázmodul Weisz Kft.,
Irka — Szénássy Ferencné, Kocsi Ibolya, Horváthné (virágbolt), Korona Gyógyszertár, K&H Bank, Kínai áruház, Kínai diszkontház, Lukács Csaba —
Eurotel, Motorsziget, Menõ-Manó, Orova Szabadidõbolt, Czana és Társa Óra-ékszer, Puha Ferencné, PC-CD Kuckó, Patkó csárda, Seszták Optika
Kft., Sellõ gumismûhely, Szabó Árpádné — Vénusz
vegyesbolt, Tosoki György, Ulmer divat, Zsebõk
vas- és mûszaki bolt. A tombolatárgyakon kívül
Alpek Zoltán és családja illetve Hegedûs Erzsike
anyagilag is támogatták a rendezvényt.
Minden támogatást és segítséget ezúton is köszönünk!

A rendezvény fõvédnöke: Szabados Tamás, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke

Szõnyeginé Szabó Klára, Bernátné Tar Anikó
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Nagymama
receptjei
Laktató batyu
szalonnás csuszával
és kapormártással
Hozzávalók a batyuhoz: 800 g sertéskaraj, 3 fej gomba, 50 g sonka, 1 dl olaj,
só, õrölt bors, 1 tojás. A szalonnás csuszához: 200 g füstölt szalonna, 600 g
száraz csuszatészta, só, õrölt fekete
bors. A kapormártáshoz: 0,5 dl olaj, 5
dkg finomliszt, 0,5 l víz, 2 dl tejföl, só,
cukor, citromlé, kapor, 1 dl tejszín.
Elkészítés: a batyuhoz a felszeletelt karajt vékonyra kiverjük. A kockára vágott gombát, sonkát lepirítjuk, tojással,
sajttal megkötjük. A szeletelt húsokat a
raguval betöltve batyuszerûen összefogjuk, hústûvel vagy fogvájóval megtûzzük, közepesen meleg sütõben pirosra sütjük. A szalonnás csuszához kifõzzük a csuszatésztát, kiolvasztjuk az
apró kockákra vágott füstölt szalonnát,
majd összekeverjük õket.
A kapormártáshoz világos rántást készítünk úgy, hogy az olajon aranysárgára pirítjuk a lisztet és vízzel elkevert tejföllel felöntjük. Elkeverjük, kiforraljuk. Sóval, cukorral és citromlével ízesítjük. Szükség esetén átszûrjük, majd
hozzáadjuk a finomra vágott kaprot, a
tejszínt, és még egy rövid ideig forraljuk.

Svéd „cukor” kuglóf
Hozzávalók: 2 dl liszt, 1,25 dl cukor, 2
teáskanál sütõpor, 1 teáskanál õrölt
kardamommag, fél teáskanál só, 3 tojás, 1,5 dl tejszín, vaj és liszt a forma kikenéséhez.
Elkészítés: keverjük össze elõször a
száraz, majd külön a nedves adalékokat. Végül óvatosan forgassuk õket
össze. Kenjük ki a formát vajjal, majd
hintsük be liszttel, vagy ha nincs kuglófformánk, akkor egy kerek mély jénaival
tegyük ezt. Öntsük bele a masszát.
Elõmelegített sütõben 180 fokon 55
perc alatt süssük készre. Ellenõrizzük
tûpróbával, hogy megsült-e. Ezt legegyszerûbben úgy tehetjük, hogy egy
fogpiszkálót szúrunk bele, és kihúzzuk.
Ha tiszta marad, átsült a sütemény.
Mikor kivesszük a sütõbõl, fordítsuk ki
a formából, pihentessük egy keveset, és
csak utána tálaljuk.
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Adósságspirál, kibeszélõshow
Megint a szavak varázshatalma körül jár az
eszem. Némelyik szóban évszázadok tudása sûrûsödik össze. Van szó, amelyrõl köteteket lehetne írni, és írtak is. Mondjak
kapásból egy-két példát? Hát tessék: élet,
kegyelem, ember stb. És az az érdekes, hogy
ha a világunkban fölbukkan egy új jelenség, szinte azonnal szó is születik róla.
A címben megjelölt két szóval örömtelien
gyarapodott nyelvünk állítólag milliós szókincse. Mindjárt kijelentem, hogy az
„örömtelien” kifejezés itt ironikusan értendõ, azaz épp az ellenkezõjét jelenti.
Mert ugyan miféle öröm lehet az adósságspirál?
A nyelv néha könyörtelen. Olyasmit is kimond, amit titkolni kellene. De azt a reményt is megadja, hogy közölhetõ, amit
számosan közölhetetlennek szeretnének
tudni.
Tudjuk, mi a spirál. Lehet egy helyre soksok kört rajzolni. Na mármost, ha ezeket a
köröket a síkjukkal 90 fokban széthúzzuk,
spirált kapunk. A kör nyugodt síkidom.
Visszatér önmagába, mert õ egy önmagába visszatérõ görbe vonal. Kezdete és vége
ugyanaz. Nem hoz újdonságot, nem jelent
kockázatot. Helyben járás. A spirál azonban ravaszabb dolog. A körvonal úgy ismétlõdik, hogy minden fázisban fokozódik, egy síkkal eltolja önmagát. Látszólag
visszatér ugyanoda, de megette a fene!
Iksz Ipszilon állampolgár fölvesz egy bizonyos kölcsönt. A megadott határidõre törleszti is, a kör látszólag visszatért önmagába, ugyanott vagyunk, ahol elindultunk.
De mi van, ha a kölcsön törlesztéséhez
újabb kölcsönt kell fölvenni? És ez új kölcsönt csak egy még újabb hitelfelvétellel

képes kiegyenlíteni? Na, ezért mondtam,
hogy a spirál ravasz dolog, sõt életveszélyes. Logikailag nincs belõle kitörési lehetõség.
Magyarországon sok ilyen Iksz Ipszilon él.
És egyre többen vannak. Hogy mi lesz ebbõl, azt csak a jó Isten tudja. Mert maga az
ország is adósságspirálban van. Épp a napokban vettek fel pár milliárd eurót egy
adósság kamatának törlesztése céljából.
Csak a kamat törlesztésérõl van ám szó!
Maga a hitel összege egy kanyival sem törlesztõdik. Tényleg csodálom a pénzügyminisztert, hogy nem õrült még meg. Vagy tévedek?
Tartalmas szó a kibeszélõshow is. Régi dolog: a bajokat ki kell beszélni. Az alany
megkönnyebbül, rájön, hogy nem is olyan
kimondhatatlan az õ baja, körültapogatta
a témát, talán kiutakat is látott. A hallgatójára is rápakolt valamennyit a problémájából. Na most, ha ezt például a televízió kamerája elõtt teszi meg, az a kibeszélõshow.
Leginkább a szerelmi zûrök terén tarthat
számot közérdeklõdésre, de például a politika is él vele. A miniszterelnökünk nagy
mester ebben. Irigylésre méltó a kifejezõkészsége.
Egyéb új szavak is elgondolkodtathatnak
bennünket. Érdekes hangzású a drogprevenció szó. Pár évtizeddel elõbb itt nálunk
nem jelentett volna még semmit. Most viszont… És mit szólnak a vadonatúj lúzerország kifejezéshez? A tegnapi újságban
találkoztam vele, sajnos kis hazánkkal kapcsolatban.
Csodálatos dolog a nyelv, de néha tényleg
kegyetlen tud lenni.
(L. A.)

Közös imádság
Egy ökumenikus világi mozgalom keretében világszerte közös rendezvényeket tartottak a különbözõ felekezetek az elmúlt hét folyamán. Minden évben más-más közösség adja a
témáját ennek az imahétnek. Idén a koreai testvérek választottak idézetet a Bibliából: „…legyenek eggyé kezedben.” (Ez
37,17), hiszen az õ kettészakadt országuk is egységért sóhajtozik.
Csatlakoztak e mozgalomhoz Sárszentmiklós felekezetei is.
Az evangélikus közösségi házban Hegedûsné Erdõdi Judit református lelkész azon vágyának adott hangot, hogy a felekezeteknek nemcsak évente egy alkalommal kellene összejönniük, hanem még gyakrabban. Bõjtös
Attila evangélikus gyülekezeti munkatárs
egy két darabból álló keresztet illesztett
egybe jelképesen. A katolikus templomban
Mészáros János atya az imádság fontosságáról beszélt, míg a református gyülekezeti
teremben Bõjtös Attila fogalmazta meg
gondolatait.
Minden nap sokan vettek részt az alkalmakon a közös imádságban.
Zs.
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Kõleves
Egyszer Mátyás király addig kergette a vadat a budai hegyekben, hogy utoljára õ maga tévedt el köztük. Mentõl jobban igyekezett ki az erdõkbõl, annál
jobban közéjük keverõdzött. Pedig már a napocska
is lefelé csúszkált az égrõl, s a vacsoracsillag is ott
nevetgélt a János-hegy tetejében.
No, az éjszakától meg nem ijedt Mátyás. Aludt õ
máskor is harmatos derékaljon, takaródzott õ máskor is a csillagos éggel. Hanem annál jobban bántotta az éhség. Kifog ez a leghatalmasabb királyon
is, ha akkora darab sárarany húzza is a tarisznyája
sarkát, mint a Mátyás királyét.
Bezzeg neki is örült Mátyás, mikor nagy sokára rátalált az országútra. Nem bánta õ, Pomázra viszi-e,
vagy Kalázra, csak vacsorához jusson.
Az országút meg egyenesen Kalázra vitt, ott is éppen a bíró házának. Kalázról ma se lehet azt mondani, hogy ott van a világ közepe: akkor meg éppen
csak akkorácska falu volt, hogy ha az innensõ végén elmiákolta magát a macska, a másik végén is
hideg rázta az egereket. A kalázi bíró háza se volt
valami kacsalábon forgó kastély, hanem volt igenis
olyan alacsony kis gunyhó, hogy lehajolva is belevágta a király a fejét a szemöldökfába. Csupa szerencse, hogy a koronáját otthon hagyta.
— Adjon isten jó estét! — köszönt be illedelmesen.
— Edd meg, ha jó! — mordult rá mérgesen a kalázi
bíró, aki éppen azon szorgalmatoskodott, hogy görbe szögeket kalapált egyenesre az ablakdeszkáján.
— Meg is enném én, atyámfia, akármi jót — fûzte
tovább a szót a király —, mert dél óta nyelem az éhkoppot.
Erre már a kalázi bíróné is megszólalt, aki a padkán
üldögélve valami rongyos gúnyából szedegette ki a
cérnát, hogy kárba ne vesszen.
— Ejnye, ejnye, jó ember, de kár, hogy tegnap
ilyenkor nem jöttél! Akkor ettük meg annak a kenyérkének a haját, amelyiknek a béle tegnapelõtt
fogyott el vacsorára.
„No, Mátyás, te se jártál még ilyen zsugori népnél
életedben!” — gondolta magában a király, de szólni semmit se szólt, csak körül-körül hordozta szemét a szobában.
— Mit vizslálkodsz, földi? — kérdezte tõle a bíró
ijedten. Attól félt, hogy valami kenyérmorzsa maradhatott az asztal alatt.
— Azt nézem, találnék-e valahol egy darab követ
— mondja a király.
— Már mire mennél te azzal a kõvel, atyámfia?
— Fõznék belõle kõlevest. Azzal is beéri a magamforma szegény vándorlólegény.
De már erre a bíró úr is letette a görbe szögeit,
bíróné is a rongyait.
— De már azt magunk is megtanuljuk, hogy kell kõbõl levest fõzni.
— Hamar hozzatok hát levesnek valót — azt mondja a király, s elõkereste a tarisznyájából a szegedi
halbicskáját.
Hozott is az asszony a kamrából akkora káposztáskövet, hogy csak úgy nyögött bele a jámbor. Hanem a gazda megrántotta a kötõje sarkát:
— Hohó, hékám! Nem lehet csak úgy prédálni az
eleséget ebben a drága világban. Kisebb kõvel is
beéri ez a jó ember.
Azzal keresett az udvaron egy szép kerek kavicsot,
amivel a verebeket szokta hajigálni, hogy ne koptassák a palánkot, s azt nyájasan letette Mátyás
elé.

Rejtvény
1. Hol vizet önt,
hol havat hint,
hol jeget szór fejedre,
s elszáll,
— No, szegény ember, ne mondd, hogy sajnáljuk
tõled a betevõ falatot.
— No, ezt az isten is levesnek teremtette — örvendezett a király, csak most már melegítsetek egy kis
vizet, amiben megfõzzem.
Pergett a bíróné, mint az orsó, mert majd megette a
kíváncsiság, s egy-kettõre olyan tûz lobogott a
bogrács alatt, hogy ökröt lehetett volna nála sütni.
Mátyás pedig megkaparászta a bicskával a követ,
és belehajította a bográcsba.
— Egyéb se hibádzik már, asszonynéném, csak
egy kis lisztecske meg egy-két tojás meg egy tenyérnyi szalonna. Az adja meg az ízét a kõlevesnek.
Ki se mondja Mátyás a szíve kívánságát, már akkor
ott volt az asztalon a szép fehér liszt, a pompás, húsos szalonna meg három friss tojás. Gyúrt is belõlük Mátyás olyan szalonnás gombócot, hogy olyant
nem látott a kalázi bíró.
— Forr már a kõleves — jelentette ki a bíróné, mire
Mátyás beledobálta a vízbe a gombócokat.
— Lehet már teríteni, asszonynéném!
A kalázi bíróné elõszedte a ládafiából a legfehérebb
abroszát, leakasztotta a szögrõl a legrózsásabb tányérját — abból kanalazta le Mátyás király fakanállal a kõlevest.
— No, gazduram, gyere velem — kínálta nagy emberségtudóan a gazdát is. De az váltig szabódott feleségestül együtt.
— Jó lesz annak a köve is!
— Az még puhul egy kicsit, mert igen nehéz fövésû
— biztatta õket a király.
Mikor aztán az éhit elverte, odahajolt a bogrács fölé, kivette belõle a kavicsot, s becsúsztatta helyette azt az öklömnyi sáraranyat, amelyik a tarisznyája
sarkát húzta.
— Úgy nézem, megpuhult már. Meg is dagadt a
nagy fövésben, bele se fért már a kanalamba.
Mikor aztán a kalázi bíróék odaszaladtak nagy tamáskodva a bográcshoz, Mátyás király kiosont az
ajtón, s nyomtalanul eltûnt, mint a füst. S a kalázi
bíróéknak kisebb gondjuk is nagyobb volt annál,
hogy utánaszaladjanak.
— Nini, apja, csupa színarannyá változott a kavics,
majd kiveri a szemem a ragyogása! — lelkendezett
az asszony.
A kalázi bíró akkorára tátotta a száját, hogy majd elnyelte a bográcsot katlanostul, s akkorát jajdult,
hogy elhallatszott a hetedik határba.
— Mi lelt, ember? — kérdezte ijedten a bíróné:
— Az lelt, hogyha a káposztáskövet fõzte volna
meg a vándorló legény, most akkora aranyam volna, hogy nem férne a szobában!
Azzal kapta magát a kalázi bíró, mérgében úgy kihajította az aranykavicsot az ablakon, hogy tán meg
se állt Pomázig. Szaladtak is utána eszük nélkül, tûvé tették érte az egész határt, de máig se találták
meg.
Hanem a szalonnásgombóc-levest máig is kõlevesnek hívják Kalázon.
Forrás: internet

pedig szárnya sincsen,
nyugatra, keletre.
Mi az?
2. Írj értelmes magyar szót a pontozott helyre, hogy összeolvasva két új szót kapjon.
HOZZÁ ..... ÉK
3. Helyesen van-e írva: „Higgy nekem!”?
a. Igen
b. Nem
Beküldési határidõ: 2009. február 3.

Megfejtés
1. Árnyék. 2. GINVIPN=PINGVIN. 3. Üres.
A szerencsés nyertes:

NAGY BENCE
Felsõkörtvélyes, Iskola u. 8/b
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben!

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és párját

a töbörzsöki óvoda
2009. február 14-én,
19 órakor tartandó

VALENTIN-NAPI
BÁLJÁRA
a Patkó csárdába.
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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TV-RÁDIÓMÛSOR
Január 31., 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 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Fogadóóra 12.35 Stílus 13.00 Szent Kristóf kápolnája 14.50 Melyiket a kilenc közül? 15.20 Gyerekszínház
16.10 Teknõc a láthatáron 16.40 Géniusz 17.10 Szegény milliomosok 18.00 Az étterem 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Ötöslottó-sorsolás 20.15 Poirot történetei 21.10 Csak
szex és más semmi 22.50 Kultúrház 23.20 Nincs
örökség balhé nélkül
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Godzilla 6.45 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmek 10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Havazin
13.20 Diana-nap: Diana – Egy hercegnõ öröksége 14.20
Diana-nap: Charles és Diana – Nemesi tragédiák 16.15
Diana-nap: Diana, a nép hercegnõje 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 Tök állat 21.00 Árral szemben 23.05
Lopakodók 2.
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.35 Mókás állatvilág 11.00
Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.45 Babavilág
12.20 Egy rém rendes család Budapesten 12.55 Hegylakó 13.55 Charlie – Majom a családban 14.55 Bûbájos
boszorkák 15.55 Az igazság harcosai 16.55 Zárlatos
pasi 18.30 Tények 19.05 Jackie Chan: Ikerhatás 21.15
Cliffhanger – Függõ játszma 23.20 Utcai szamurájok – A
Yamakasi csapat második bevetése
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25
Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.53
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

Február 1., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!” 9.05
Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 Katolikus válaszok 10.35 Egyházi naptár
10.45 Unitárius magazin 11.15 Református ifjúsági mûsor 11.20 Evangélikus templomok 11.40 Templomi orgonák titkai 12.00 Hírek 12.10 Ciklámen 13.10 Budapest Bank FTC–Gyõri Audi KC Nõi kézilabda-mérkõzés
15.10 Csellengõk 15.35 Légfrissítõ 16.05 Fõtér: Hódmezõvásárhely 17.00 Kultúrház 17.50 Panoráma 18.25
Elisa di Rivombrosa 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 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 Infómánia 6.30
Digimonok 6.50 Kölyökklub 9.10 Mp4orce 9.30 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 10.00 Receptklub 10.20
Játék 11.25 MeneTrend 11.50 Tuti gimi 12.00 Híradó
12.45 Egy rém rendes család 13.15 Doki 14.15 Dirty
Dancing 14.45 M, mint muskétás 15.40 Idõbe zárva
16.45 Papa, én nõ vagyok! 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11
20.00 Jack Hunter – A menny csillaga 22.00 Heti hetes
23.20 A Gömb 1.45 Portré 2.15 Kerge Kelly
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.15 Törekvõ tanerõk 10.45 Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.45 Fekete nyíl 12.45 Rémvadászok 13.40 Psych – Dilis detektívek 14.35 Smallville
15.30 Kyle, a rejtélyes idegen 16.30 Lássuk a medvét!
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Magánürügy 22.15
Akikre büszkék vagyunk! – A hónap dolgozója 0.10
Képírók 2.05 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti

beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

Február 2., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 9.55 Történetek a térrõl 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35
Roma magazin 14.05 Domovina 14.35 Kárpát expressz
15.00 Pénz-vidék 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Szempont
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 A TV ügyvédje 21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este
22.45 Kultúrház 23.10 MobilVers 23.15 Visszajátszás
23.55 Kultúrház 0.45 Hírek 0.50 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 V.I.P. – Több, mint testõr
12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00
Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 A mentalista: Vörös
nyomok 22.05 Dr. Csont: Vakvágányon 23.10 Tökéletes
gyilkosság 1.20 Reflektor 1.35 Bundesliga 2.40
Autómánia 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.00 Kvízió
délelõtt 10.35 Teleshop 11.55 Kvízió 12.40 Álomhotel
14.25 Capri – Az álmok szigete 15.35 Zorro 16.25 Bostoni halottkémek 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán
21.20 NCIS: Kiméra 22.15 Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosztály 0.05 Tények este 0.35 Páratlan
rendõrpáros 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24
Útijegyzetek 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 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

Február 3., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 9.55 Istálló sok-sok állattal 10.10 Vezérlõ fény
11.30 Pörög az élet 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35
Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Kárpát expressz 15.00 Sírjaik hol domborulnak… 15.30 Szívtipró
gimi 16.20 A la Carte 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 Önök kérték! 21.25 Életképek
22.10 Kedd este 22.45 Kultúrház 22.55 MobilVers 23.05
Az utókor ítélete 23.30 Ede megevé ebédem 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 Fura farm 12.00 Hírek 13.20
Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.20 Terminátor – Sarah Connor krónikái:
Múlt és jövõ 22.05 Túsztárgyalók: Veszedelmes viszonyok 23.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.45
Reflektor 0.05 Partypoker.net 1.10 Karácsonyi vakáció
2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.15 Kvízió
délelõtt 10.50 Teleshop 12.10 Kvízió 12.55 Zûrhajó
14.25 Capri – Az álmok szigete 15.35 Zorro 16.25 Bostoni halottkémek 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán
21.20 Született feleségek 22.15 Rúzs és New York
23.15 A médium 0.10 Tények este 0.40 Mi volt ez az
egész? 2.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00

2009. január 29. Bogárd és Vidéke
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 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 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Február 4., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 9.50 Istálló sok-sok állattal 10.10 Vezérlõ fény
11.30 Pörög az élet! 12.00 Híradó 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 Szívtipró 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 22.15
Szerda este 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.05
Lapozó 23.35 Érintettek 0.50 Hírek 0.55 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Én és a gorillám 12.00 Hírek
13.15 Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 Blöff 23.30 Az egység
0.30 Reflektor 0.45 Ház a ködben 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.00 Kvízió
délelõtt 10.35 Teleshop 11.55 Kvízió 12.40 Az utolsó
piszkos tánc 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.35 Zorro
16.25 Bostoni halottkémek 17.25 Joshi Bharat 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 0.15 Így készült a Made
in Hungária címû film 0.45 Tények este 1.15
Magasfeszültség 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23
Útijegyzetek 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
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
20.26 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

Február 5., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 9.50 Istálló sok-sok állattal 10.10 Vezérlõ fény
11.30 Pörög az élet! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35
Slovenski utrinki 14.05 Roma Fórum 14.35 Kárpát Expressz 15.00 Gyermek élet 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Különös történetek 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 Szempont 21.10 A la Carte 22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 22.55 MobilVers 23.00 Növények és emberek 0.05 Magánbeszélgetések 1.00
Hírek 1.05 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 Fényes nyergek 12.00 Hírek
13.10 Disney-rajzfilm 13.35 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50 Ments meg! 0.45 Reflektor 1.05 Infómánia 1.40 Ufózsaru 2.30 Egy rém rendes
család 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.40 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop
11.35 Kvízió 12.20 Törvényszéki héják 14.25 Capri – Az
álmok szigete 15.35 Zorro 16.25 Bostoni halottkémek
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17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.15 Egyedülálló nõ megosztaná.. 23.20 4400: Az új Morrissey
0.15 Tények este 0.45 Strucc 1.15 4400: Átalakulás
2.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00
Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 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

Február 6., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 9.55 Istálló sok-sok állattal 10.10 Vezérlõ
fény 11.30 Pörög az élet! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Sorstársak 12.50 Légfrissítõ 13.20 Körzeti magazinok 14.20 Kárpát Expressz 14.50 Jégkorong olimpiai selejtezõ torna: Magyarország-Olaszország 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 történetei: A harmadik lány 21.10 Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.45 Sade Márki játékai 0.50 Hírek 0.55
Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00
Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Zabolátlan tûz 12.00
Hírek 13.00 Disney-rajzfilm 13.30 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike
17.25 Mónika-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 23.20
A hatalom hálójában 0.20 Reflektor 0.40 Itthon 1.05
Élni tudni kell 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.15 Kvízió délelõtt 10.50 Teleshop 12.10
Kvízió 12.55 A titokzatos Schut 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.35 Zorro 16.25 Bostoni halottkémek
17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.15 True Lies
– Két tûz között 23.50 Hõsök 0.40 Tények este 1.10
Ong Bak – A thai-boksz harcosa 2.50 Drága testek
3.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00
Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Útijegyzetek 13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 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 20.26 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
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén
a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének
mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Január 31., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci: B. B. Truck—Horváth Ker., Pentagri—Toledo
2005, Kézi: Alap—Gréta Bútor, Seregélyes—ÖTYE 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Sárbogárdi népdalkör (70’), Beszélgetés Nochta Pállal (1 óra 44’), A ruha a fõ és benne a nõ
(42’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Egyéves a hantosi
Bokréta (50’), Tablóbál 2008 (48’), Tüskevár 17. (30’), Erdélyi feltöltõdés (40’)
Február 1., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Sárbogárdi népdalkör (70’), Beszélgetés Nochta Pállal (1 óra 44’),
A ruha a fõ és benne a nõ (42’) 13.00 Heti híradó 15.00 Utánpótlástorna Sárbogárdon (90’), Vigyázzunk együtt! (28’),
Csóri Antal galambász (1 óra 26’) 19.00 Heti híradó 20.00 Az
ember rendeltetése és a gyógyulás 4. (70’), Timotheus Társaság Soponyán (90’)
Február 2., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Egyéves a
hantosi Bokréta (50’), Tablóbál 2008 (48’), Tüskevár 17.
(30’), Erdélyi feltöltõdés (40’) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci: B. B. Truck—Horváth Ker., Pentagri—Toledo
2005, Kézi: Alap—Gréta Bútor, Seregélyes—ÖTYE 19.00
Heti híradó 20.00 Beszélgetés Monhaltné Patkós Máriával
(44’), Monhalt-kiállítás (32’), Emlékezés az Apponyi családra (69’), Schönborn Mária néni (82’)
Február 3., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 4. (70’), Timotheus Társaság
Soponyán (90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Beszélgetés
Monhaltné Patkós Máriával (44’), Monhalt-kiállítás (32’),
Emlékezés az Apponyi családra (69’), Schönborn Mária néni
(82’) 19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Makkos Norbert elõadása
1. (70’), A magyar kultúra napja Miklóson (20’) és a gimnáziumban (30’), Filmszemle (30’), Bemutatkozik a Fejérvíz (30’)

Február 4., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Makkos
Norbert elõadása 1. (70’), A magyar kultúra napja Miklóson (20’) és a gimnáziumban (30’), Filmszemle (30’), Bemutatkozik a Fejérvíz (30’) 13.00 Heti híradó 15.00 Ozorai
huszárok (32’), Szelídvízország (40’), Trombi (8’), 20 éves
öregdiákok (90’), II. Mad Bikers Party (44’) 19.00 Sziréna
19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci: P.egresi fiúk—Bad
Boys, Siker FC—Spuri, Kézilabda-emléktorna
Február 5., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci: P.egresi fiúk—Bad Boys, Siker FC—Spuri, Kézilabda-emléktorna 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr.
Makkos Norbert elõadása 1. (70’), A magyar kultúra napja
Miklóson (20’) és a gimnáziumban (30’), Filmszemle (30’),
Bemutatkozik a Fejérvíz (30’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 4. (70’),
Timotheus Társaság Soponyán (90’)
Február 6., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Ozorai
huszárok (32’), Szelídvízország (40’), Trombi (8’), 20 éves
öregdiákok (90’), II. Mad Bikers Party (44’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 4.
(70’), Timotheus Társaság Soponyán (90’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Dr. Makkos Norbert elõadása 1. (70’), A
magyar kultúra napja Miklóson (20’) és a gimnáziumban
(30’), Filmszemle (30’), Bemutatkozik a Fejérvíz (30’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött)
hétköznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a
következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06
(22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián.
Január 29., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: Toledo 2005–Sárkeresztúr KIKE (40’), Twister–
Légió (40’), Sportbál Cecén (ism. 81’) 13.00 Heti híradó
(14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás –
3. (71’), Örömmondó (54’), Ökumenikus istentisztelet (30’)
Január 30., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 25
éves népdalkör (82’), Filmszemle (29’), Reneszánsz Cecén
(33’), Öregdiákok (ism. 90’) 13.00 Heti híradó 14.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás – 3. (71’), Örömmondó
(54’), Ökumenikus istentisztelet (30’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 1 éves a Bokréta néptánccsoport
(54’), Ozorai huszárok (32’), Szelídvízország (40’), Stúdióvendég: dr. Plihál Katalin (87’)
Január 31., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: B. B. Truck–Horváth Ker. (43’), Pentagri–Toledo
2005 (42’), Kézilabda: Alap–Gréta (45’), Seregélyes–Ötye
(50’) 13.00 Heti híradó 14.00 III. Szakács Tüzép-kupa 1-2.
(94’), Csukapörkölt (13’), II. Mad Bikers Party (ism. 44’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 25 éves népdalkör (82’), Filmszemle (29’), Reneszánsz Cecén (33’),
Öregdiákok (ism. 90’)
Február 1., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 III.
Szakács Tüzép-kupa 1-2. (94’), Csukapörkölt (13’), II. Mad
Bikers Party (ism. 44’) 13.00 Heti híradó 14.00 1 éves a Bok-

réta néptánccsoport (54’), Ozorai huszárok (32’), Szelídvízország (40’), Stúdióvendég: dr. Plihál Katalin (87’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás – 3. (71’), Örömmondó (54’), Ökumenikus istentisztelet (30’)
Február 2., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 25
éves népdalkör (82’), Filmszemle (29’), Reneszánsz Cecén
(33’), Öregdiákok (ism. 90’) 13.00 Heti híradó 14.00 Teremfoci: B. B. Truck–Horváth Ker. (43’), Pentagri–Toledo 2005
(42’), Kézilabda: Alap–Gréta (45’), Seregélyes–Ötye (50’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 III. Szakács
Tüzép-kupa 1-2. (94’), Csukapörkölt (13’), II. Mad Bikers
Party (ism. 44’)
Február 3., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Az
ember rendeltetése és a gyógyulás – 3. (71’), Örömmondó
(54’), Ökumenikus istentisztelet (30’) 13.00 Heti híradó
14.00 III. Szakács Tüzép-kupa 1-2. (94’), Csukapörkölt
(13’), II. Mad Bikers Party (ism. 44’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 1 éves a Bokréta néptánccsoport
(54’), Ozorai huszárok (32’), Szelídvízország (40’), Stúdióvendég: dr. Plihál Katalin (87’)
Február 4., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
1 éves a Bokréta néptánccsoport (54’), Ozorai huszárok
(32’), Szelídvízország (40’), Stúdióvendég: dr. Plihál Katalin
(87’) 13.00 Heti híradó 14.00 25 éves népdalkör (82’), Filmszemle (29’), Reneszánsz Cecén (33’), Öregdiákok (ism.
90’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Teremfoci: B. B. Truck–Horváth Ker. (43’), Pentagri–Toledo 2005
(42’), Kézilabda: Alap–Gréta (45’), Seregélyes–Ötye (50’)

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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
HITELÜGYINTÉZÉS bármilyen
HITELTÍPUSRA, egyénre szabott
kedvezmények. AKTÍV, PASSZÍV BAR
nem akadály. PERFEKTKONSTRUKCIÓ Kft.
06 70 322 5593, 06 20 333 1590
Lakóházak VILLAMOS RENDSZERÉNEK
FELÚJÍTÁSÁT vállaljuk. 06 20 2550 796
SÁRSZENTMIKLÓSON
összkomfortos kis CSALÁDI HÁZ eladó.
06 70 371 6546
Minõségi IMPORT HASZNÁLTRUHA és
CIPÕVÁSÁR! Minden korosztálynak.
LAKÁSTEXTIL!
Ruha: 500 Ft/szatyor, cipõ: 300 Ft/pár.
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT:
2009. február 6., 8 órától.
MUNKÁK VÁLSÁG IDEJÉN
DIPLOMÁSOKNAK, VEZETÕKNEK!
Fõállások, kiegészítõ munkák.
http://karriertanacsado.c8.hu
DÍJMENTESEN ÁTVIZSGÁLJUK
5.000.000 Ft feletti JELZÁLOGHITELÉT.
vip.parnerek@gmail.com
06 70 421 0216 (visszahívjuk).
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

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

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, felújított 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)
Nem mûködõ Digi TV tányérját megvásárolnám.
06 (20) 279 1081. (114185)
Sárbogárdon Árpád-lakótelepi földszinti, olcsó rezsijû lakás áron alul eladó. 06 (20) 774 9342. (114182)
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (345090)
Sárbogárdon Köztársaság u. 170. építési telek eladó. 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 összközmûvesített parasztház eladó. 06 (20) 937 6156.
Lakás elsõ emeleti felújított, erkélyes, egyéni fûtéssel eladó. 06 (30) 209 9371.
Otthoni munka! Keressen pénzt anélkül, hogy kimozdulna
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 millió Ft. 06 (70) 335 6413. (345126)
Sárbogárd központjában lévõ társasházban, 80
m2-es elsõ emeleti lakás eladó. 06 (30) 994 1332,
06 (20) 216 7202. (345047)
26 éves nõ érettségivel, számítógépes pénztárgépkezelõi végzettséggel, ECDL Starttal munkát vállalna. Pénzügyi-számviteli szakképzés folyamatban.
Minden megoldás érdekel. 06 (70) 379 8293. (345044)

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
TANFOLYAM
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.)

2009. január 29. Bogárd és Vidéke
Elsõ emeleti erkélyes panellakás családi okok miatt sürgõsen eladó. 06 (30) 302 0586. (345043)
Albérlet egy és kétszobás kiadó. 06 (30) 936 4371.
Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépkocsi-vezetõi tanfolyamot indít, részletfizetéssel,
2009. január 30-án 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési központban. Jelentkezni a helyszínen. 06 (30)
993 9285. (345818)
Plus-szal szemben a sarkon, 140 m2-es üzlethelyiség egyben vagy megosztva kiadó. 06 (30) 936
4371. (345199)
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
M forint. Érdeklõdni: 06 (30) 545 5375.
Az abai szeszfõzde, rövid határidõvel, kitûnõ minõségben, tavalyi áron pálinkafõzést vállal. 06 (30)
927 5627. (345820)
Sárbogárdon családi ház eladó, 1 M Ft. 06 (70)
773 4095. (345848)
Salamon utcában családi ház eladó. 06 (70) 453
7289. (345848)
Üzletközpontban irodahelyiség kiadó. 06 (30) 330
2615. (345844)
V.W T5 dobozos, 2007-es eladó hitelátvállalással
(havi 37.800). Telefon: 06 (30) 381 8383. (345843)
63-as fõút melletti szõlõs, lakható épülettel, betegség miatt eladó. 06 (30) 994 1332. (345841)
Eladó Sárbogárd, József Attila u. 19. földszinti, felújított lakás. Esetleg kiadó. Hitel megoldható! 06
(20) 937 6156. (345840)
Albérlet kiadó. 06 (30) 460 9241. (345834)
Sárbogárd központjában igényesen felújított parasztház eladó. 06 (70) 379 2586. (345224)
Redõnyök megrendelhetõk, beszereléssel. Telefon: 06 (30) 507 3344.
Összkomfortos családi házat bérelnék kerttel,
melléképülettel, garázzsal Sáregres, Sárhatvan és
Pusztaegres területén. 06 (30) 228 5600. (345869)
OMV töltõállomás nõi munkatársat keres Dunaújvárosnál. 06 (30) 505 6561. (345230)

Sárszentmiklós, Vasút u. 2.
Kínálatunkból:
* BOILER BEFEJEZÕ,
* TOJÓ GRANULÁTUM,
* MALACTÁPOK,
* SÜLDÕ-HÍZÓ EGYSÉGES TÁPOK
ÉS DARAKEVERÉKEK

20, 30 és 40 kg-os kiszerelésben.
Kutya-macskaeledel kapható.
Viszonteladóknak –10%-os
kedvezmény!
Báránytáp elõrendelést felveszünk,
mennyiség korlát nélkül.
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 8-11-ig, 14-17-ig,
szombaton 8-12-ig

Bogárd és Vidéke 2009. január 29.

HIRDETÉSEK

A Szegletkõ General Kft.
7000 Sárbogárd,
Táncsics Mihály u. 6625. hrsz.
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz– és
Csatornamû Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság

MÛSZAKI ELÕKÉSZÍTÕ
munkakörbe munkatársat
keres,

Rétszilas, Sárbogárd, Sárszentmiklós
településeken
a vízmérõk leolvasását
február 1. és 15. között végezzük.

lehetõség szerint felsõfokú építõipari végzettséggel,
és legalább kétéves szakmai gyakorlattal.

Kérjük fogyasztóinkat, tegyék hozzáférhetõvé a vízmérõhelyeket. Ha ezt nem biztosítják, az elõzõ idõszak átlagfogyasztását tudjuk figyelembe venni.
A leolvasást napközben, munkaidõ után és hétvégén is
folyamatosan végezzük. Azokat a fogyasztóinkat, akiket
nem találunk otthon, arra kérjük, hogy a levélszekrényben hagyott leolvasólapot töltsék ki, és postafordultával
küldjék vissza, illetve honlapunkon keresztül is bejelenthetik mérõállásukat február 19-ig.
Kérjük fogyasztóink megértését és segítségét.

A szakmai önéletrajzot a következõ e-mail címre kérjük
eljuttatni: b.nora@szegletko91.hu.
További információ és egyeztetés
az alábbi telefonszámokon lehetséges:

06 30 3300 088, 06 25 467 120

ANGOL HASZNÁLTRUHAVÁSÁR
SÁRBOGÁRDON, A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Sárbogárdi ügyfélszolgálatunk
keddi napokon 20 óráig tart nyitva.

minden kedden, 8–13 óráig.
FEBRUÁRI AKCIÓ:

Elektronikus ügyintézés, további információ:
www.fejerviz.hu

sapka, sál: 300 Ft/db, nadrágok: 1200 Ft/db,
felsõk: 400 Ft/db, lakástextil: 350 Ft/db,
gyerekruha : 300 Ft/db

FEJÉRVÍZ ZRt.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
BALKÁNI
VÁROS

Madárcsicsergõ
Csicsereg a kis rigó:
Gyõzni jó, gyõzni jó!
De vörös a hatalom,
Mert kevés a nyolc alom.
Szálljatok hát darazsak,
Fogjunk szabad madarat!
Ígérj nekik nagyokat,
Szedjük szét a szocikat!
Szórjunk oda száz legyet,
Fogjunk két vörösbegyet!
Vörösbegy egy drága madár,
Bármit is kér, nincsen határ!
Így lett aztán tíz alom,
Vele együtt hatalom.
Tíz alom, tíz alom,
Elveszett a bizalom.

Tisztelt Szerkesztõség!
Az Attila utca elején bezárt kínai bolt elõtt
készítettem a csatolt képeket. Ha játszani
akarnék a szavakkal, azt írnám, hogy a
megszûnt kínai bolt szemetét balkáni módon takarítják el. Igazi nemzetközi megoldás! Csak sajnos a szél pillanatok alatt
szétszórja a nejlontasakokat, papírhulladékot, és utána jöhet a háborgás, hogy milyen szemetes a város.
(GS)

Meghalt
Béry Bálint

Építsünk hát nagy falat,
Osszuk a pénzt fû alatt!
Vérszerzõdést vessük latba,
Rúgjunk bele mind a hatba!
Mi lesz majd, ha a vörösbegy
Más fészkébe tojást tesz?
Még két tavasz és kettõ nyár,
Sok-sok madár tovaszáll.
Vörösbegy száll száraz ágra,
Tojik a narancsmadárra.
Elfogy majd a tíz alom,
s vele vész a bizalom.
Pauscher Lajos

Heti idõjárás
Tavaly novemberben olvashattak lapunkban egy kétrészes interjút a pálfai
Apponyi grófokról. Ezt az interjút az
utolsó Apponyi gróf unokájával, Béry
Bálinttal készítettem.
Két héttel ezelõtt volt egy ónos esõ, ami
miatt síkosak lettek a járdák és az utak
Pálfán is. A faluba reggel be se lehetett
jutni, mert a járatos busz keresztbefordult az úton.
Ezen a reggelen Béry Bálint elesett. Feltehetõen agyrázkódást kaphatott, mert
miután még saját lábán hazament,
másnap meghalt. A hír egész Pálfát
megdöbbentette. Béry Bálintot Pálfán
ravatalozták fel a templomban, majd
ezt követõen hazaszállították Münchenbe, és ott temették el.
Hargitai Lajos

Pénteken északon, északkeleten néha már felszakadozik a felhõzet, de délen, délnyugaton
még lehet kisebb havazás, hószállingózás. Az
ezt követõ napokban a változóan, gyakran erõsen felhõs égbõl szórványos hózáporok alakulnak ki, de az ország nagy részén idõnként a nap
is kisüt. A jövõ hét elején a legfrissebb számítások szerint megnõ a havazás esélye, de a csapadék mennyisége még igen bizonytalan. Az
idõszak során északkeleti áramlással mindvégig hideg levegõ érkezik fölénk, így a hõmérséklet téliesen alakul.
www.metnet.hu

2009. január 29. Bogárd és Vidéke

Gondolkodjunk!
A testületi ülésrõl majd máskor, mert velem mindig történik valami, belebotlok
olyan ügybe, ami piszkosul bántja kifinomult igazságérzetemet és gondolkodásra,
majd pimasz megjegyzésekre sarkall. Most
az „ügy” talált meg engem.
Egyik barátnõmnek unokája született. Ez
eddig még normális dolog. Bejelentkeztem hát a lányánál babanézõbe. Jelentem,
a kis Réka bûbájos kislány, de a vele kapcsolatos történések, hogy finoman fogalmazzak, felháborítóak és egyáltalán nem
normálisak, legalábbis jobb helyen.
Történt szegény gyerekkel, hogy szilveszter napján második babaként született a
megyében, ezért a megyei önkormányzat
mielõbb támogatásban szerette volna részesíteni a családot. Mondom: „volna”!
Két településen a megyében mûködött a
„rendszer”, a helyi önkormányzatnak átutalták a pénzt, a helyi polgármester személyesen adta át a megyei önkormányzat
támogatását. Mi következik? Úgy van: kivéve Sárbogárd! Itt mindenféle kifogás
volt, hogy a jogszabály, meg a helyi rendelet, meg a törvényesség, meg talán akkor,
ha levonják belõle az szja-t, meg a többi
járulékot…
Mivel a fiatalok nem tudtak semmit intézni, barátnõm kissé zaklatott állapotban felhívta Sárbogárd fõemberét, akivel szintén
nem ment semmire. A magán telefonbeszélgetés után a fõember felhívta a barátnõm fõnökét, hogy regulázza meg a barátnõmet. Felteszem a kérdést: mit képzel az
ilyen ember ilyenkor magáról?!
Nem vagyok az a halk szavú, visszahúzódó
természetû egyén, de az ügy kezelésének
módja miatt elõször meg sem tudtam szólalni a felháborodástól. Aztán megjött a
szavam, „megáldottam”, attól lesz majd
púpos.
Otthon aztán elgondolkodtam. Miért teheti meg a mai világban egy település elsõ
számú vezetõje, hogy azt csináljon, ami neki éppen jól esik? Választ is találtam: csak
azért, mert még nem vált mindennapi szokássá, hogy az ilyen figurákat valaki feljelentse hivatali hatalommal való visszaélés
miatt. Pedig országszerte dõlnek ki a
csontvázak a szekrényekbõl. A mai világban nagyon kis dolgokon is
múlhat…
Csibegép
(alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Minden nap
8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

