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A Dél-Mezõföld független hetilapja

Félnek a cigányok

A Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat meghívására
Enczi József sárbogárdi rendõrkapitány tartott fórumot a mûvelõdési központban. Sok érdeklõdõ volt, többek között a Magyar
Gárda több tagja is megjelent.
Írásunk a 3. oldalon.

Disznótor
mulatsággal

Sárszentágotán az Alba Regia Néptáncegyüttes hagyományos
disznótort rendezett. Este a közös vacsora után mûsort adtak a falu lakosságának.
Írásunk az 5. oldalon olvasható.

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Hogy vagy?
Sokszor teszik fel az embernek a fenti kérdést. Vannak humoros
írások, amelyekben a megkérdezett tényleg elkezdi mondani,
hogy õ hogy van. Hosszú, részletes beszámolóba kezd, kitér az
egészségügyi, a családi, az állampolgári viszonyaira, s az érdeklõdõ
közben elalszik. Milyen jó lenne, ha egy mondatban elmondhatnánk, hogy vagyunk! Többnyire megelégszünk a legegyszerûbb válasszal: „Köszönöm, jól.”
Nem szeretek hazudni. Nem mondhatom, hogy jól vagyok. Ilyen
idõjárási viszonyok között, amilyenekben mostanában részünk
van, egy korombeli fickó lehet-e jól? És a többi. Soroljam? Lehetek-e jól, miközben a hazámban a szemem láttára születik meg a
gengsztervilág, drogbárók és lányfuttatók röhögnek a társadalom
szemébe luxusautóikból? Lehetek-e jól, miközben orrfacsaró bûz
árad a különbözõ vezetõ testületek korrupciótól fertõzött vidékeirõl? Lehetek-e jól, ha válságban van az országom, romlik az életszínvonalam, s míg pár évvel ezelõtt félre is tudtam tenni a jövedelmembõl, most szégyenszemre nem tudom visszafizetni a baráti
kölcsönöket, és adósságokban vergõdöm? Örüljek-e annak, hogy
városom néhány év óta harmadszor kerül föl az országos média
címlapjaira, és ismét valami kellemetlen dolog kapcsán?
Elõször az emlékezetes sárbogárdi árvíz képeit láthattam szomorkodva a televízió képernyõjén, amikor a csatornanyílások böfögve
árasztották kifelé a vizet, és elöntötte az utcáinkat az égi áldás, dõltek sorban a vályogházak. Másodszor akkor találkoztam sorozatosan az akkori polgármesterünk arcával a tévén, amikor bedöglött a
város egyetlen komolyabb középüzeme, és emberek százai lettek
hírtelen munkanélküliekké. Most meg, harmadszorra, a rádió és
televízió bemondói ejtik ki újra és újra Sárbogárd nevét a híradásokban, mert az egyik veszprémi késelõ a mi szûkebb pátriánkból
származik, itt gyerekeskedett, itt járt iskolába, itt indult a „pályafutása”.
Megint híresek lettünk, s megint éghet a pofánk.
Van itt színvonalas kulturális élet, énekkar, színjátszás, képzõmûvészet, vannak országosan jegyzett íjászok és más sportolók, városszerte szép köztéri padok csábítgatnak, s bizonyára van sok más
is, amire büszkék lehetnénk, de az országos média ezekre nem harap rá, mert nincs szenzációértékük.
Valami miatt azonban átok lebeg a helység felett: nem visz közvetlen vonat Budapestre, csak ha ráfizetünk néhány százast, a beígért
M8-as út megvalósulása távolabbra került, mint a magyar euró, az
önkormányzatban több a veszekedés, mint kéne, a fõutcai romok
falára lassan emléktábla kerül, olyan régiek.
Mindenesetre, ha mostanában megkérdezi tõlem valaki, hogy vagyok, ezt a diplomatikus választ találtam ki: „Nem panaszkodhatok.” De tényleg! A vérnyomásom jó, orvosi leleteim kedvezõek,
tudok aludni, a kelleténél is jobb az étvágyam. A többi is megoldódik egyszer. Talán.
(L. A.)
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Pillangókés és más egyéb
A bajok nem ma kezdõdtek. Bár most hangos a honi média a veszprémi késeléses
gyilkosság híreitõl, és most Olaszliszka és más esetek után bõszen cigányoznak az
országban széltében, hosszában. De mint mondom, a bajok nem ma kezdõdtek.
Elõkerestem a Bogárd és Vidéke 2001. június 7-ei számát. Íme, olvassák az abban megjelent egyik írás néhány részletét.

„Pillangókés
Ezt a fegyvert mindeddig csak filmekben
láttam. Nem gondoltam, hogy valaha magam is kénytelen leszek megtapasztalni saját bõrömön a keleti arab világ eme „zseniális” találmányát.
Pünkösdvasárnap a gyerekek kívánsága az
volt, hogy menjünk el moziba, nézzük meg
a Vörös bolygó címû tudományos—fantasztikus filmet. Hét óra elõtt pár perccel
érkeztünk a Hõsök terére. Amint fordultunk be, láttuk, hogy a Posta utca sarkán
egy szürke Mercedes áll összetört orral, a
63-ason pedig Szekszárd irányába egy piros furgon. Rendõrök sehol. Na, mondom,
ez karambol! Éppen most történhetett.
Leálltunk a téren az autónkkal, és odaszaladtunk a baleset helyszínére. Ismerõsöket
találtunk ott. A túloldalon a szürke Mercedes tulajdonosai és rokonságuk gyülekeztek. Akkor már lehettek vagy húszan.
Számuk rövid idõ alatt szinte megduplázódott.
— Mi történt? — kérdeztem a fiatalembert, aki a piros furgont vezette.
— Belém jött a mellékutcából az a szürke
Mercedes — felelte.
…elkérve lányom, Virág mobilját, tárcsáztam a 107-es segélyhívószámot. A központi ügyelet jelentkezett. Mondtam az ügyeletesnek, hogy mi történt, hol történt. Miközben az ügyeletessel beszéltem, láttam,
hogy a túloldalról siet felém egy zselézett
fekete hajú fiatalember meg egy másik, és
azt kiabálták, ne szóljak bele, ez az õ családjuk ügye. Láttam, hogy nekiugrottak az
út mellett álló egyik fiatalembernek, és
akkora ütést mértek a nyakára, hogy megtántorodott.
…Amint elém értek, villámgyors mozdulattal elõrántott valahonnan a ruhájából a
zselés hajú egy pillangókést, kicsattintotta,
és azt hegyével a nyakamnak szegezte. Lányom, Virág, látva ezt, elkapta az illetõ
kést tartó kezét, és elrántotta. Akkor már
többen voltak ott körülöttünk, engem kisodortak az útra. Megöléssel fenyegettek,
számomra teljesen érthetetlen módon,
hiszen csak segíteni akartunk.
Láttam, hogy egy férfi a lányom nyakát
rángatta. Odakiáltottam: —„Ne bántsátok
a lányomat!” Ekkor egy férfi ugrott elém,
kipattintva egy rugós kést, azzal szurkált
felém, így hátrálni kezdtem. A fiam próbálta a felhevült társaságot nyugtatni, aminek az lett az eredménye, hogy az egyik
odaugrott hozzá, és ököllel fejbe ütötte. A
szemüvege a földre esett.

Ekkor megérkezett egy rendõrautó. A kiszálló rendõr orra elõtt hadonászni kezdett a késével az egyik fickó, kiabálva, hogy
„Miénk lesz a világ!”, takarodjanak innen
a rendõrök. Az erõsítés rövidesen megérkezett, és végre elkezdõdhetett az, amit
egy balesetnél tenni kell: fölvették a jegyzõkönyvet.
Bejelentettük a helyszínen a forgalmat irányító rendõrnek, hogy bennünket késsel
fenyegettek és bántalmaztak. Mondta,
hogy menjünk odébb, neki a forgalmat kell
irányítania. Látva, hogy nincs ránk már ott
szükség, és ügyünkben sem várhatunk további intézkedést, elhagytuk a helyszínt.

Nyitott kérdések
Sok minden érthetetlen és döbbenetes számunkra a fentiekkel kapcsolatban.
Miért akarták arra rábeszélni a károsultat
a Mercedes tulajdonosai — mint azt késõbb megtudtuk —, hogy vállalja magára:
õ volt a hibás a balesetben?
… Miért léptek föl olyan agresszíven, durván ellenünk és a rendõrök ellen is? Miért
ijesztettek el mindenkit a környékrõl?
… Miért féltek a rendõrök? … Úgy bántak
a rendõrökkel a támadók, mintha azok a
szolgáik lennének.
… Miért nem mertek határozottan intézkedni a rendõrök? Amikor bejelentettem
a rendõrnek, hogy pillangókést szegeztek a
nyakamnak, nem léptek föl a támadókkal
szemben, nem motozták meg õket, nem
foglalták le a bûnjeleket, az illegálisan, törvénytelenül tartott támadófegyvereket.”

Következmény (???)
Az ügyben feljelentést tettünk, s majdnem
egyedül maradtunk a tettesekkel szemben
a bíróságon. A tanúkat fenyegették, a meghallgatott rendõrök se mertek emlékezni.
A pillangókés a kezelõjével együtt ismeretlen tettesként eltûnt a bíróság és a rendõrség látókörébõl. Ki tudja, hányan tanúsították, hogy a feltételezett tettes ott se volt
a helyszínen.

Verekedés
a Sörpatikánál
Egy évvel ezelõtt Sárbogárdon a Sörpatikánál megvertek egy fiatalembert. A sértett állítása szerint ugyanez a társaság kötött bele. Félholtra verték. A február 11-ei
sajtótájékoztatón a sárbogárdi rendõrkapitánytól kérdeztem, hogy áll ez az ügy.

Azt mondta, jelenleg az ügyészség vizsgálja. Kérdésemre, hogy a tettesek valóban a
veszprémi gyilkosságban szereplõk közül
valók-e, nem kívánt nyilatkozni.

És hány ilyen ügy van,
volt és lesz?!
Ha kell, akad akár harminc tanú is, aki azt
állítja, hogy semmi nem történt, intézkedésre nincs alapja a rendõrségnek.
Egyszer egy autóval kitörtek egy villanyoszlopot a városban. Volt sérült is. Aztán
valahonnan megjelent egy teherautó, felrakta rá vagy harminc ember az összetört
kocsit, a sérültet elvitték valahová, aztán
az „ismeretlen tettes” által kidöntött villanyoszlopot saját költségén pótolta az
áramszolgáltató.
A mezõszilasi Prikkel házaspár ügyében is
felmerült Sztojka Iván neve. Ártatlansága
„bizonyítást nyert”. A tettet — ki tudja,
miért — egy félig béna, idõs ember vállalta
magára. Mert õ bizonyára a mankójával
meg egy doronggal egy életerõs nõt és egy
nagy termetû férfit maga képes volt agyonverni.

Sárbogárdon jól ismert
mind a három személy…
…Sztojka Iván, Raffael Sándor és Németh
Gyõzõ is, akiket a veszprémi sportolók
megkéselésével gyanúsítanak. Sztojka
Iván és Raffael Sándor valóban cigány
származásúak, de Németh Gyõzõ nem az.
Ezek a fiatalemberek egy bûnbanda tagjai,
amelyben vannak magyarok és cigányok is,
és rettegésben tartják a magyarokat és cigányokat egyaránt. Mostani tettük miatt
azért retteg a sárbogárdi és az enyingi cigányság, hogy jönnek Szerbiából Arkan
zsoldosai és felgyújtják a cigányok házait.

Hogy lesz bûnözõ egy
cigány gyerekbõl?
Raffael Sándor nem bûnözõnek született.
Édesanyja és édesapja is keményen dolgozott, hogy megteremtse a család anyagi
biztonságát. Maguk építették fel a házukat, ami aztán a család életében bekövetkezett nagy töréssel együtt befejezetlen
maradt. Megszûnt a gyár, ahol dolgoztak,
és munkanélküliek lettek. Az apa megpróbált mindent, aztán a „jóakarók” belevitték egy olyan balhéba, aminek börtön lett a
vége. Az édesanya ott maradt egyedül öt
gyerekkel. Nehéz életében az istenhit
adott neki erõt. A sárbogárdi református
gyülekezetbe járt. Amikor megszületett a
kisfia, Sanyi, keresztyén hitben, szeretetben akarta jó emberré felnevelni. Elvitte
Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2009. február 12.
Szabó Imre bácsihoz is, hogy áldja meg
gyermekét.
Emberfeletti erõfeszítéseket tett, hogy felnevelje egyedül a nagy családot. Amíg az
édesanya dolgozott, a nagyobbak vigyáztak a kisebbekre. Arra nevelte mindegyiket, hogy ha nehezebb is a becsületes élet,
soha ne térjenek le az igaz útról a bûn útjára, akármilyen csillogóan csábító is az.
A lányok leérettségiztek, szakmát szereztek, révbe jutottak. De hát hol dolgozzon a
felnövekvõ fiú, amikor megszûnt minden
munkalehetõség, ahol az alacsony iskolázottságú cigányok tisztességes munkával
keresethez juthattak volna, amibõl el tudnák tartani a családjukat?
Mert közben egy olyan világ lett itt, Magyarországon, amelyben kitalálták az okos
politikusok, hogy alanyi jogon járjon a családi pótlék és a segély, de azt nem kötötték
semmilyen feltételhez. Tömegével születtek és nevelõdtek föl a cigány családokban
a gyerekek, de sok helyen a nekik szánt
pénz nem a nevelésükre, taníttatásukra
ment, hanem a kocsmába és a játékgépekbe került. És semmit nem tett az állam
azért, hogy ez megváltozzon. Ha ezt bárki
szóvá tette, azonnal rasszistának bélyegezték.
Az így felnõtt, az utcán lézengõ gyerekek
lettek az egyre jobban szervezõdõ, igen
magas körökben is gazdasági érdekeltségeket kiépítõ alvilág tartalékhadserege.
Elég csak esténként kimenni Sárbogárd
fõterére, benézni a környezõ szórakozóhelyekre, hogy találkozzon az ember velük.
Van pénzük, jó ruhájuk, csörög rajtuk az
arany, de ugyan, mibõl van mindez? Színesfém-kereskedelem? Betörések? Kábítószer-kereskedelem?
Lánykereskedelem? Balaton körüli szórakozóhelyek védelem címén való megsarcolása? Uzsorakölcsönök? Családi házak csalárd úton való megszerzése? — Erre feleletet az ezzel
foglalkozó hatóságoknak kellene adniuk,
akik állítólag nem is tudtak az enyingi maffia létezésérõl.
Sanyi is volt már börtönben. De az a hely a
bûnözõk egyetemi szintû képzési helye.
Hiába vittek be neki a volt gyülekezeti társak Bibliát, hiába imádkozott érte édesanyja is, hogy jó útra térjen. Szabadulása
után a bûnös világ újra magába szippantotta.
A legfontosabb kérdés most az, hogy végre
hajlandó-e szembesülni az ország azzal,
hogy ezt az álszent, hazug politikát tovább
nem lehet folytatni, mert nagy baj lesz.
Itt gyökeres változásokra van szükség!
Most mindenki fél. Félnek a szerbektõl a
cigányok, a bûnözõ zsiványoktól a polgárok, s míg nõ a szegénység, könnyû, de vétkes dolog lenne valódi megoldás helyett
bûnbakot keresni, és a hatalom megtartása érdekében egymásnak uszítani cigányokat, magyarokat.
Hargitai Lajos
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Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat meghívására Enczi József sárbogárdi rendõrkapitány tartott fórumot a mûvelõdési központban. Sok érdeklõdõ volt,
többek között a Magyar Gárda több tagja is megjelent.
Lakatos Gyõzõ köszöntötte a vendégeket.
Zentai Béla alelnök azon sajnálkozott, hogy ártatlan cigány családoknak, embereknek
kell most félnie, amiért vannak bûnözõk a cigányok között.
Enczi József rendõrkapitány megnyugtatta a sárbogárdi cigányságot, hogy folyamatos
járõrözéssel igyekeznek megelõzni minden atrocitást. Arra vonatkozóan, hogy Sárbogárdra jönne nagyobb csoport, hogy itt bárkit bántson, úgy nyilatkozott, hogy ilyenrõl
nincs információjuk, ez rémhír. Kérte a cigányságot: segítsék azzal is a rendõrség munkáját, hogy ha bármiféle bûncselekmény tudomásukra jut, értesítsék a rendõrkapitányságot. A bejelentõ személyét titkosan kezelik.
Majláth László, ifj. Zentai Béla és mások is szóvá tették, hogy a cigányságot bûnbakká
akarják tenni.
— Miért nem kapnak munkát a cigányok? — kérdezte. — Ha barna valakinek a bõre, akkor már nincs neki munka.
Megköszönték a rendõrkapitánynak, hogy készségesen segített a fokozott rendõri jelenléttel is a helyi cigányság megnyugtatásában.
Hargitai Lajos

Cece Nagyközség Önkormányzatának polgármesteri hivatala pályázatot hirdet

pénzügyi—gazdálkodási elõadó munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi
körök: pénzügy, gazdálkodás.
Ellátandó feladatok: kontírozás, könyvelés, nyilvántartás. Vezeti a szállítói, vevõi állományt. Fõkönyvi számlákkal kapcsolatos nyitási és zárási
feladatok ellátása. Fõkönyvi számlák és az analitikák egyeztetése. Elkészíti és elküldi a MÁK felé a
szükséges jelentéseket (Pminfo, Mérleg). Gondoskodik a zárási teendõk elvégzésérõl. Pénztárellenõri feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelõi végzettség, felhasználói szintû számviteli/pénzügyi
szoftverismeret, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: költségvetési szakterületen szerzett legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, képzettséget
igazoló okiratok, mérlegképes könyvelõi igazolvány, szakmai önéletrajz.
A munkakör legkorábban 2009. március 16.
napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009.
március 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (25) 505 150-es telefonszámon kérhetõ.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Cece Nagyközség Önkormányzat polgármesteri hivatala címére történõ
megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca
13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: pénzügyi—gazdálkodási elõadó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009.
március 13.
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Borbál
A sárbogárdi borbarát kör szombaton az
enyingi borbarátokat látta vendégül. Délután végigjárták a miklósi szõlõhegyet, s betértek néhány pincébe, ahol a gazdák vendégül látták õket. Fekete János présházából Budai István szépen felújított présházához mentek, ahol vendéglátótársként Fülöp István köszöntötte a lepsényi vendégeket. Ezután Nagy Pista bácsi présháza következett, ahol az esti vacsoráig idõztek,

amit a borbarát kör tagjai a sárszentmiklósi klubkönyvtárban készítettek elõ. Ott Szilveszter János, a borbarát kör elnöke köszöntötte a pincelátogatásból megérkezõ lepsényieket. A kitûnõen elkészített birkapörkölt mindenkinek nagyon ízlett. Vacsora közben kínálgatták a gazdák egymásnak boraikat, s a jó bor mellett
virágos kedv kerekedett, mígnem elõkerültek a régi szép nóták,
bordalok is.
S mivel volt jó zene, hajnalig táncolt a báli közönség.
Hargitai Lajos

Maszkabál Nagylókon
Minden évben nagy érdeklõdésre tart számot a nagylóki általános
iskola farsangi mulatsága, melyet idén is több új színfolttal tettek
még izgalmasabbá a szervezõk.
A jelmezes diákok egyéni, illetve társas produkciókkal, felvonulásokkal készültek a nagy eseményre. A sok ötletes maskara közül
igazán nehéz volt kiválasztani a legjobban sikerülteket a zsûrinek:
Mezõ Helga tanárnõnek és a Titán együttes tagjainak. Volt például egér a sajtban, rátermett Ludas Matyi, ügyvéd, ágas-bogas fa,
furfangos boszorkányok, tvisztelõ táncos csapat — hogy csak néhányat soroljak a számos jelmezbõl, amiknek elismerõen tapsolt a
népes közönség.

A karnevált a helyi mazsorettek bemutatója, majd a Titán együttes koncertje követte. Aki megéhezett, az a büfé farsangi kínálatából válogathatott.
Hargitai Kiss Virág
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Disznótor Sárszentágotán
Harmadik éve rendezik meg Sárszentágotán az Alba Regia táncegyüttes tagjai a hagyományos disznótort.
Ahogy ilyenkor illik, hajnalban megjelentek Gõbölös Gáboréknál az együttes tagjai és barátaik, hogy az erre a célra összegyûjtött pénzbõl megvásárolt disznót szent tor keretében föláldozzák az emberiség oltárán. Körbejárt a böllérpálinka, amivel
szertartásosan Kiss József Buksi bácsi mondott áldomást az akkor
még az ólban sorsáról mit sem tudó sertésre. A fiúk és a lányok
egyaránt éltek a gyógyerejû szíverõsítõvel, hogy fölkészítsék magukat a következõ tettekre.

került a hõs sertés földi maradványa, mely fölött elsorolták a sertés minden érdemét, és elénekelték a búcsúztató énekeket is Fövenyi Csaba szakrális sámán vezényletével, aki a béltemetési
szekta utolsó sarjaként kiválóan látta el tisztét.

Mert ekkor jött a hatalmas sámáni cselekedet: behatoltak a disznóólba a markos fiatalemberek, hurkot vetettek a hõsiesen védekezõ disznó szájába, majd kivonszolták a vesztõhelyre, ahol egy
fejszecsapással leterítették, majd vérét vették az állatnak. A szent
vért felfogó edényt a leghõsiesebb táncos nõszemély tartotta oda
a disznó torkához, majd a kicsorgó vért folyamatosan kevergetve
bevitte a tálat a konyhára, ahol hagymával egybesütve, kenyéren
tálalták fel a torra összegyûlt nagyszámú seregletnek.

Ezután következett a pörzsölés, majd késekkel, s végül fehér ruhákkal tisztára mosták a malac bõrét. Felkerült a holt állat a
hastokra, ahol a mester orjára bontva szedte szét õkelmét alkotórészeire. A belsõség és egyebek az abalébe kerültek, a többi húsból kolbász, hurka, sertéspörköltnek való anyag lett az esti vacsorához. Egy sonkát félretettek, hogy bepácolják, s felfüstöljék húsvétra. A lányok azzal kínálják majd a locsolni érkezõ éhes legényeket. Eközben, persze, bõségesen fogyott a pörzsölõ-, malacbontó- és mindenféle pálinka.
A beleket ma már nem tisztítják ki, hanem elássák. A kertben
több fiú fogott neki a „sír” megásásának, amely igen nehezen
akart mélyülni. Ösztönzésül ásópálinkát kaptak. Majd a gödörbe

Tóth Gergõ, az együttes „szóvivõje” elmondta, hogy a siófoki együttestõl vették
át ezt a szép hagyományt, és nagyon sikeres lett. A falu minden évben nagyon
várja az esti mûsort.
Az esti vacsora után a
kultúrházban ugyanis
színes mûsort adtak a
falu népének. Ezen
az Alba Regia Táncegyüttes mellett fellépett a Sárvíz Alapfokú Mûvészeti Alapiskola Tánccsoportja, a
Sárszentágotai Tarkabarka Táncegyüttes és a Százszorszép
Citerazenekar. Ezt követõen hagyományos bál volt, melyen
hajnalig mulatott a társaság.
Ezúton is köszönik a sárszentágotai önkormányzatnak és Baranyák István polgármesternek a rendezvényhez adott támogatást.
Hargitai Lajos
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Ipari park? Minek?
A fenti címmel írtam a Bogárd és Vidéke 2006. január 19-ei számában a sárbogárdi önkormányzat azon szándékáról, hogy ipari parkot hozzanak létre az önkormányzat tulajdonában lévõ volt szovjet lõszerraktár területén és annak környékén. Már akkor sem értettem, miért van erre szükség, és gondolom, sokan vagyunk ilyen „buták és értetlenek”, hogy nem tudjuk felfogni, miért akar újabb ipari
parkot létrehozni az állandóan pénzhiánnyal küzdõ, óvodáit, iskoláit bezáró önkormányzat akkor, amikor a VDO Mannesmann gyár
közel kétezer dolgozóját elbocsátva Sárbogárdról Kínába települt át, amikor megszûnt a gyártás a Videoton sárbogárdi gyárában, s
mára már az utolsó üzem, a KeyTec is bezárt. Nem értettem akkor sem, hogy miért nem azért törik magukat Sárbogárd vezetõi, hogy
az üres ipari zónáinkba jöjjenek befektetõk, vagy miért nem a helyi adóterhek enyhítésével segítik a helyi vállalkozásokat, hogy több
embernek tudjanak munkát adni. Ehelyett abba ölik a pénzt és az energiát, hogy létrehozzanak egy újabb ipari parkot?
Újraolvasva a régi írást, elõvéve a régi iratokat, és ismerve a mostani még reménytelenebb helyzetet, a címbeli kérdésemet csak megismételni tudom: Minek ide Sárbogárdra még egy önkormányzati ipari park, amikor a másik két ipari terület is teljesen üres? Vajon komolyan gondolták Sárbogárd vezetõi, hogy ami nem sikerült a sokkal több ismerettel, tapasztalattal, kiváló kapcsolatokkal rendelkezõ Videotonnak és a másik ipari terület tulajdonosának, a FETÉV-SZER Kft.-nek, az Sárbogárdnak egy harmadik ipari park létesítésével sikerülhet?

Hogy is kezdõdött?
Mivel az akkori pályázati feltételek szerint nem volt elegendõ az
önkormányzati terület nagysága egy ipari park létesítéséhez, az
önkormányzat vásárolni szeretett volna egy 10 hektáros területet
a szomszédságban, Szilasi István ingatlantulajdonostól, 800.000
Ft/ha áron. Szilasi, persze, nem fogadta el az árat, tudva azt, hogy
ott ennek az árnak a többszöröséért se ad el területet senki, hiszen
a közelben tervezik a 63-as elkerülõ utat, és közút mellett, a város
szélén jól közmûvesíthetõ ipari terület céljára kérik a földjét.
Hivatalos értékbecslést kért hát.
A hivatalos értékbecslõ 2005 decemberében középértéken 384
Ft-os négyzetméterenkénti árat állapított meg. Magyarán ezen az
árszinten kezdõdhetne az alku. Vagyis hektáronként közel 4 millió Ft-ot, a 10 hektárért 40 milliót kellett volna fizetnie az önkormányzatnak. Ezt a területet mûvelésbõl kivonni is tízmilliós tétel
lett volna. Az üzletbõl akkor nem lett semmi, és az önkormányzat
egy kényszerítõ erejû kisajátítási eljárást sem tudott véghezvinni.
Annak dacára, hogy az önkormányzati terület kicsi volt ipari park
számára, mégis megalapították arra a területre — Sárbogárd önkormányzatának többségi tulajdonaként, az IPD Europe Kft.-vel
közösen — a Sárbogárdi Forrás Ipari Park Kft.-t, melynek a saját
tulajdonú ingatlan adásvétele volt a fõ tevékenysége. Azon a területen gaz termelésén kívül egyéb nem történt évekig. Az ingatlan-adásvétel, mint fõ tevékenység pedig abban nyilvánult meg,
hogy az önkormányzat 2007. december 14-ei ülésén a 370/2007.
(XII. 14.) Kth. sz. határozatában a kisebbségi tulajdonos IPD-nek
1,2 millió Ft-ért eladta 40 %-os üzletrészét, így egy csapásra az
önkormányzat lett a kisebbségi tulajdonos.
A Forrás Ipari Park Kft. ugyanakkor 200 Ft/négyzetméter áron
ajánlatot tett egy 59.740 négyzetméteres telephely valamint egy
55.632 négyzetméteres szántó megvásárlására. A telephely már
mûvelésbõl kivont terület volt, ezért annak ellenértékének kiegyenlítését a Forrás Ipari Park Kft. 90 napon belül vállalta. A
szántót azonban ki kellett vonni a mûvelésbõl, melynek 6,6 millió
Ft-os költségét Sárbogárd önkormányzata megelõlegezte a Forrás Ipari Parknak. (Az értékesítésre és a mûvelésbõl való kivonásra testületi határozat is született.) A Forrás Ipari Park azonban
sem a mûvelésbõl való kivonás költségét, sem a vételárat nem
fizette ki az önkormányzatnak.

Kérdések
Ki állapította meg a 200 Ft-os négyzetméterenkénti árat? Az önkormányzat jó gazda módjára miért nem kért értékbecslést? Miért nem néztek körül, hogy mi itt a forgalmi értéke a földeknek?
Mi az oka a feledékenységnek, hogy e terület szomszédságában
384 Ft-os négyzetméteráron se adta volna el nekik a földet Szilasi
István? A Forrás Ipari Park (illetve a kisebbségi /?/ tulajdonos önkormányzat és a többségi /?/ tulajdonos IPD) irányába miért vol-

tak olyannyira nagyvonalúak, hogy a 200 Ft/m2 árra egy csapásra
igent mondtak? A mûvelésbõl való kivonás 6,6 milliós költségét
miért nem követeli az önkormányzat a másik félen?
A megegyezés szerint 90 napon belül ki kellett volna fizetni a vételárat. Miért nem érvényesítette az ön kormányzat az adásvételhez kapcsolódó tulajdonosi jogait a határidõ lejárta után? Miért
csak akkor kezdtek kapkodni, hogy visszaírassák az önkormányzat nevére a földet, amikor kiderült, hogy a Sárbogárdi Forrás
Ipari Park Kft. ellen a Hõsök tere rehabilitációs pályázatát író cég
csõdeljárást kezdeményezett?

No, és egy másik furcsaság
Hogy kerül képbe a Sárbogárdi Forrás Ipari Park Kft. a Hõsök tere rehabilitációs pályázatánál? Ott nem ipart, hanem kereskedelmet álmodtak. Mert abban a pályázatban az látszott elsõdleges
célnak, hogy annál a közel egymilliárdos költségvetésû pályázatnál a mûvelõdési központ területéért cserében az IPD biztosítaná
a 80 millió Ft-os önrészt? Csak emlékeztetem az olvasókat, hogy a
2007 januárjában ismertté vált, mindaddig titkosan kezelt elképzelések szerint a mûvelõdési központot lerombolták volna, és a
helyén egy plázát akartak építeni. Ezt a lakosság elemi erejû tiltakozása hiúsította meg. Ekkor még senki nem mondta, hogy a tervek megrendelõje az önkormányzat és az IPD közös cége, a Sárbogárdi Forrás Ipari Park Kft. Ezt ugyanis nem hangoztatták.
Csak utólag derült ki, hogy az IPD képviseletében a terveket
bemutató Farkas Norbert a Forrás Ipari Park Kft. ügyvezetõje.

Nem csodálkozom,
ha mindezek elolvasása után a kedves olvasónak már kóvályog a
feje, mert ez az ügy olyan, mint az „itt a piros, hol a piros” játék.
Mit akartak a földekkel? Mit akartak ezzel a pályázattal, amirõl a
gyerek is látja, hogy nem tiszta dolog, hogy itt valami nagyon zûrös, valami nagyon homályos, valami nagyon átláthatatlan? Miért
van az, hogy értelmes magyarázat helyett minden esetben csak a
kérdezõ fejének a leordítása a válasz?
Azt egészen biztosan tudom, hogy azért, hogy ezt itt leírtam, vállalnom kell, hogy a polgármester úr — mint nem elõször teszi már
— lehülyéz.
Fenyegethet, emberi méltóságomban megalázhat, de én akkor se
értem, hogy minderre miért volt szükség, és mi haszna volt a városnak ebbõl az egyenes ésszel föl nem érhetõ, nagyon sok pénzbe
kerülõ játszmából.
A választ Juhász János polgármesternek nem nekem kell megadnia, hanem Sárbogárd város polgárainak. Õk az illetékesek, hogy
ezekre a kérdésekre õszinte, tiszta, világos felelet kapjanak.
Hargitai Lajos
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Iskolaérett-e a gyermekem?
Az iskolakezdés nagy változás mind a gyermek, mind a szülõ részére. A szülõk többsége nagy dilemmában van, vajon elég érett-e
gyermeke az iskolában való sikeres tanuláshoz. Kikérik az óvónõk, más pedagógusok, esetleg a gyermekkel foglalkozó logopédus, tapasztaltabb ismerõsök, szerencsés esetben még a nevelési
tanácsadó szakembereinek véleményét is.
A nevelési tanácsadó törvény által meghatározott feladata a kérdéses esetekben a vizsgálat és a javaslattétel. Tapasztalataink, eddigi vizsgálataink alapján elmondható, hogy nagyon kevés hatéves érett az iskolakezdésre, jellemzõbb, hogy a képességek legnagyobb része hétéves korra mutat olyan fejlettségi szintet, ami
alkalmassá teszi a gyermeket az óvodánál kötöttebb iskolai
keretek közti sikeres feladatvégzésre.
A beiskolázás a legtöbb országban 5 és 7 éves kor között van. Az
iskolaérettségnek van néhány olyan tipikus jele, melyek amellett
szólnak, hogy a gyerekek lehetõleg csak hétéves korban kezdjék el
az iskolát.
* Az iskoláskorú gyerek testalkata megváltozik: karja és lába
hosszabb, meg tudja érinteni bal kezének ujja hegyével jobb fülét
és fordítva. A mellkasa és a hasa között kirajzolódik a dereka, a
gyomra fölött a bordaszöglet már hegyesszögû, hasa szinte lapos.
Fejének, törzsének és végtagjainak aránya a felnõttéhez közelít,
melyet azonban csak a pubertáskori nagy változásokkal ér el.
* Az elsõ maradandó zápfog vagy metszõfog megjelenése jelzi,
hogy a fogak zománca — mely a test legkeményebb anyaga — elkészült, és a fogképzõdés összességében is a végéhez közeledik.
* Az iskolás gyerek gondolkodása: a felébredõ tudásvágy jelzi,
hogy új erõk állnak a gondolkodás rendelkezésére. Jellemzõ,
hogy ebben a korban visszaszorul az utánzási kedv, ami korábban
annak kifejezõdése volt, hogy a gyerek túlnyomórészt csak utánzás révén volt képes „felfogni” valamit.
* Szociális érettség: amikor egy gyermek képes arra, hogy beilleszkedjen egy osztály nagy közösségébe, szociális tekintetben elérte az iskolaérettséget. Ehhez hozzátartozik, hogy mások és saját
érdeklõdését a tanító segítségével összhangba tudja hozni. Fontos az a képesség is, hogy felszólításra „csupa fül” legyen, és kezét,
lábát nyugodtan tudja tartani. Ilyenkor már nem csupán az után-

zás a gyermek tevékenységeinek mozgatórugója, hanem az is,
hogy figyel arra, amit a tanító mond. Így a gyerek akarata egyre
jobban irányítható a felnõtt szavai által. Ösztönös, utánzáshoz kötõdõ aktivitása egyre csökken. A szociális érettség általában
késõbb alakul ki, mint az intellektuális; többnyire csak a második
iskolaév végére alakul ki teljesen.
* Ügyesség és nyelvi kifejezõkészség: Az iskolás gyermek többnyire már képes arra, hogy a történeteket egész mondatokban mesélje el. Minden hangzót ki tud ejteni, és tud énekelni. Választékosan ki tudja fejezni azt, amit mondani akar. Ami a testi ügyességet
illeti, legtöbbjük egy kézzel fel tud dobni és el tud kapni egy labdát. Egyensúlyozni, egy lábon balra, jobbra, elõre, hátra ugrálni,
lábujjhegyen állni és járni is tudnak. Ujjaik egyre ügyesebbek lesznek: szalmacsillagot barkácsolnak, gyöngyöt fûznek. Ugyancsak
el tudják végezni a háztartásban az egyszerûbb mindennapi teendõket: megterítik az asztalt, mosogatnak és törölgetnek, söpörnek és port törölnek. Önállóan levetkõznek és felöltöznek, kisebb
gombokat is ki- és begombolnak, megkötik a cipõfûzõjüket. Ha a
felsoroltak közül a gyermek valamelyikre nem képes, az még nem
jelenti azt, hogy nem iskolaérett. Ha csak egy-egy területen mutatkozik elmaradás, az nem akadálya annak, hogy a gyermeket
lehetõleg a többiekkel egyidõsen iskolázzák be. Viszont egy
terület nagyobb mértékû fejlõdési zavara akadályozhatja az
iskolai elõmenetelt.
Írásunkat vitaindítónak szánjuk. Várjuk minden olyan érdeklõdõ
hozzászólását, aki véleményét, tapasztalatát megosztaná az olvasókkal. Jól döntött-e, amikor hatévesen beíratta a gyermeket az
iskolába? Tapasztalt-e a gyermeknél tanulási nehézséget? Jól
döntött-e, hogy csak hétévesen lett a gyermek elsõs? A
tapasztalatok alapján most másképp döntene-e?
Véleményüket, kérdéseiket név nélkül is fogadjuk a Bogárd és Vidéke szerkesztõségén keresztül.
A Nevelési Tanácsadó és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársai:

Farsangi meghívó

Figyelem

Sok szeretettel meghívjuk Önt és családját
a pusztaegresi mûvelõdési házban

Móricz Julianna gyógypedagógus,
Hargitai Enikõ gyógypedagógus, logopédus

2009. február 14-én 14 órakor
megrendezésre kerülõ

FARSANGI MULATSÁGRA,
melynek során díjazzuk a jelmezbe öltözött
óvodásokat, iskolásokat és a felnõtteket is.
A belépõjegy ára: 300 Ft, amely tartalmaz
2 dl üdítõt és egy szendvicset.
A gyerekeket egész délutános programok, vetélkedõk várják:
fánkevõ verseny, Amerikából jöttem, szólásmondás-játék,
lufis pártánc, séta stb.
Tombolatárgyakat szívesen fogadunk!
Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület tagjai

A sárbogárdi evangélikus gyülekezeti központ építésének fejleményeit napról napra nyomon követheti a gyülekezet honlapján
található,
képekkel
illusztrált
beszámolóból:
http://sarbogard.lutheran.hu
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Igen, képviselõje vagyok
a választókörzetnek
Õri Gyula önkormányzati képviselõ kereste fel szerkesztõségünket, és elmondta, hogy nem ért egyet Sipos Attilával, aki õt igaztalan vádakkal illette a Bogárd és Vidéke elõzõ számában.
Õri Gyula: — Úgy gondolom, hogy ezt politikai indíttatásból,
„felsõbb utasításra” tette Sipos Attila. Pedig igazán csak örülni lehet, hogy most aktivizálta magát, és részt vesz a falu közösségi
életének szervezésében.
Igaztalan a vádaskodása azért, mert korábban legalább ilyen, vagy
talán még jobb közösségi élet volt Pusztaegresen. Akkor a
Pusztaegresért Egyesület, Kurgya Attiláék szervezték a közösségi
megmozdulásokat. Õk vállalták a kultúrház mûködtetését is.
Rendeztek gyereknapot, szüreti felvonulást, sportvetélkedõt,
megszervezték a majálist. Aztán az önkormányzat spórolni akart
ezen is, és a kultúrház fenntartására adott évi 900.000 Ft csak a
közüzemi díjakra, fûtésre volt elég. A végén belefáradtak abba,
hogy mindenre a saját pénzüket kell bedobni, hogy legyen a faluban közösségi élet. A Mikulást, farsangot is a szülõk, helyi
vállalkozók finanszírozták.
Aztán jött Rigó Laci, aki a Rétszilasért Egyesület nevében, és
mint alpolgármester, meg szerintem hátsó politikai szándékkal is
beleszólt a helyi ügyekbe. Nem a már meglévõ Pusztaegresért
Egyesületet segítette, hanem Sipos Attilával létrehoztak egy új
egyesületet, az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesületet.
Ezt az egyesületet aztán szépen kistafírozták pénzzel, egyébbel,
hogy mûködtetni tudják a kultúrházat. De azért, hogy most õk
mûködtetik, nem kellene a régiekbe belerúgni, akik ugyanúgy
önzetlenül tették a dolgukat.
Engem sajnos a betegségem eléggé visszavetett, már nem tudok
olyan aktív lenni, mint régen, és az orvosi kezelés is Sárbogárdhoz
köt most. Ennek ellenére rágalmazás és hazugság, hogy nem veszek részt a falu életében. Ma is megteszem, amit tehetek, és az
önkormányzatban is képviselõként képviselem a választókörzetem érdekeit.
Mindig az volt a célom, hogy összefogva a faluközösséget az embereknek jó legyen. Akkoriban olyan tömegeket tudtunk megmozgatni, amit azóta se tudtak elérni. A templom felújítására
közadakozásból összegyûlt 400.000 Ft, társadalmi munkában felújítottuk a tetõt és a homlokzatot, kõburkolatot kaptak a sáros utcák, aszfaltos burkolatot kapott a Kossuth utca, virágosítottunk,
és ne feledkezzünk meg Pluhár Pista bácsiról se, aki nekem példaképem, aki saját költségén megépítette a temetõben a ravatalozó
elõtetõjét. Félig megépült a járda a temetõhöz.
Szégyenletes, hogy mivel én a testületben nem álltam be a tízek
közé a polgármester vezényszavára szavazógépnek, a járdát máig
se fejezték be. Ez a bosszú? Lehet.
Sajnálom, hogy a város közös érdeke helyett most az önzõ politikai és egyéni érdekek mentén intézik a város ügyeit, és még ezt a
nyomorult kis falut is a saját hatalmi érdekeik szolgálatába akarják állítani. Ezért én helyettük is szégyenkezem, mert tagja vagyok
egy olyan testületnek, amely nem méltó a választók bizalmára,
ahol a polgármester tíz képviselõt a hatalmában tartva azt csinál,
ami neki tetszik.
Úgy gondolom, hogy mindezt el kellett mondanom az embereknek, hogy tudják: erõmhöz mérten megteszem továbbra is azt,
ami tõlem telik, hogy Pusztaegresen, Sárhatvanban, Nagyhörcsökön minél kevésbé érezzék az emberek annak a hátrányát,
hogy olyan helyen laknak, ahonnan nehéz eljutni a rossz közlekedés miatt a munkába, nincs szennyvízvezeték, gáz és még sok
minden.
Ha ebben bárki tud nálam többet tenni, induljon el a 2010-es választásokon, és ha megválasztják, munkájában segíteni fogom.
Lejegyezte: Hargitai Lajos
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KÉK HÍREK
Vagyon elleni bûncselekmények
A disznót nem bírta el
2009. február 2-án egy sárbogárdi lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 25 db baromfit tulajdonított el a baromfiólból,
mûanyag fólia kivágásának módszerével.

A tûz melegénél varrogatnak
2009. február 5-én egy sárbogárdi lakos tett feljelentést, hogy a
Sárkeresztúron lévõ, lakatlan házába ismeretlen tettesek hatoltak be ajtóbefeszítés módszerével. Onnan varrógépet és kályhát
vittek el.

Feltûnõ értékek
2009. február 7-én egy sárbogárdi lakos tett feljelentést, miszerint
valaki Székesfehérváron az ott parkoló autójából eltulajdonította
irattárcáját, benne családja irataival és bankkártyáival.
Szintén ezen a napon egy sárbogárdi lakos tett bejelentést, hogy
valaki ajtóbefeszítés módszerével bejutott a házába, onnan ékszereket és mobiltelefont vitt el.

Lába kélt a láncfûrésznek
2009. február 8-án egy szabadegyházi lakos tett feljelentést, hogy
valaki ablakbetörés módszerével behatolt a lakóházába, és egy
darab Stihl MS 200 típusú láncfûrészt lopott el.

Balesetek, ittas vezetés
Nem tudja, hol a határ
2009. február 2-án a sárbogárdi járõrök egy kerékpárost igazoltattak, akivel szemben alkoholszondát alkalmaztak, amely 0,8 ezrelék alatti értéket mutatott, ezért szabálysértési eljárást kezdeményeztek ellene.
Szintén ezen a napon Sárhatvanon egy illetõ ittasan vezette segédmotoros kerékpárját, ellene is szabálysértési eljárás indult.

A 63-as átka
2009. február 3-án közlekedési baleset történt a 6306-os számú
úton, Pusztaegres felõl Sárbogárd irányába. A személygépkocsi
vezetõje egy erõsen jobbra ívelõ útkanyarulatból kiérve egy kátyúba hajtott, melynek következtében a jármû megperdült és a bal
oldali árokba hajtott, ahol a tetejére borult. A jármû vezetõje 8
napon belül gyógyuló, könnyû sérülést szenvedett.

Nem jogsival megy, hanem „benzinnel”
2009. február 4-én egy vajtai lakost igazoltattak a járõrök, aki ittasan közlekedett segédmotoros kerékpárjával. Vezetõi engedéllyel nem rendelkezett. Szabálysértési eljárás indult ellene.

Majdnem a halálba sétált
2009. február 7-én a 63-as számú úton, Sárszentágota és
Felsõkörtvélyes között egy tehergépkocsi vezetõje gyalogost ütött
el. A tehergépkocsi vezetõje Sárbogárd irányából Székesfehérvár
irányába tartott megfelelõ sebességgel, amikor a menetiránya
szerinti jobb oldali forgalmi sávban, a sáv jobb szélén egy sötét ruhás gyalogost észlelt. Ekkor fékezett, de az ütközést már nem tudta elkerülni, így a tehergépkocsi jobb elejével a gyalogost elütötte,
aki a baleset során súlyos sérülést szenvedett.

Az idõjárás tréfái
2009. február 8-án közlekedési baleset történt a 61-es számú úton,
Alsószentiván külterületén. A személygépkocsi vezetõje Dunaföldvár irányából Cece irányába haladt, amikor egy balra ívelõ kanyarban a nem megfelelõ sebesség megválasztása miatt jármûve
megcsúszott a nedves felületû aszfalton. Ennek következtében elvesztette uralmát a jármû fölött, és áttért a bal oldalra, majd az
árokba hajtva állt meg. 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Összeállította: Hepp Zsuzsa
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Meghívó

Meghívó

Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2009. február 12-én
(csütörtökön) 17 órakor

2009. február 12-én
(csütörtökön) 16.30 órakor

2009. február 17-én
(kedden) 9 órakor

együttes ülést tart
Nagylók Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

együttes ülést tart Hantos Község
Önkormányzatának képviselõ-testületével és
Nagylók Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása.
2. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása.
Juhász János polgármester

FELHÍVÁS
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
Közép-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda 2009. február 19-én (csütörtökön) 14
és 18 óra között fogadóórát tart a Sárbogárdi
Kistérség Területfejlesztési Irodájában (Sárbogárd, Ady Endre út 164., régi községháza),
melynek tárgya az új vasúti menetrend.
Amennyiben a bevezetett módosításokkal kapcsolatban észrevétele, kérdése van, vagy Önt a
menetrend hátrányosan érinti, úgy kérem, hogy
észrevételeit, véleményét a fenti idõpontban
feltétlenül tegye meg.
Amennyiben véleményét személyesen nem
tudja megtenni, úgy kérem, hogy az alábbi elérhetõségek valamelyikére szíveskedjék azt eljuttatni annak érdekében, hogy a menetrend a jelenleginél jobban igazodjon az utazási igényekhez.
Elérhetõségek: Közép-Dunántúli Regionális
Közlekedésszervezési Iroda, 8200 Veszprém,
Virág Benedek utca 4., Szabó Katalin asszisztens, szabo.katalin@kti.hu; városi polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
muszak@sarboghard.hu.
Juhász János polgármester

Napirend:
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2008. évi költségvetésének módosítása.
3. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása.
4. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2009. évi költségvetésének elfogadása.
Juhász János polgármester

2009. ÉVI
VÁSÁRNAPTÁR
Az Országos Állat- és Kirakodóvásár helye:
Sárbogárd—Sárszentmiklós,
az Alapi út mellett.
Vásártartó település: Sárbogárd.
Hónap
Nap
A vásár jellege
Február 21.
szombat
O.Á.K.
Március 21.
szombat
O.Á.K.
Április 18.
szombat
O.Á.K.
Május 23.
szombat
O.Á.K.
Június 20.
szombat
O.Á.K.
Július 18.
szombat
O.Á.K.
Augusztus 22.
szombat
O.Á.K.
Szeptember 19. szombat
O.Á.K.
Október 24.
szombat
O.Á.K.
November 21.
szombat
O.Á.K.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.) pályázatot hirdet

Napirend:
1. Tájékoztató Sárbogárd város és körzete munkaerõ-piaci helyzetérõl (2008).
2. A 2009. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása.
3. Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeirõl.
4. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl
szóló 5/2008. (II. 15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
5. A közbeszerzési szabályzat módosítása.
6. A városi önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása.
7. Sárbogárd Város Önkormányzatának tulajdonát képezõ külterületi földek értékesítésre történõ kijelölése.
8. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása.
9. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás megvalósíthatósági
tanulmányáról állásfoglalás.
10. A nevelési–oktatási intézmények 2009/
2010-es tanévi beiratkozási idõszakának meghatározása.
11. Az óvodák nyári zárva tartása.
12. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. II. félévi munkájáról.
13. Hantos Község településrendezési eszközei
részleges módosításának elõzetes véleményezése.
14. A SÁRRÉT-VÍZ KHT. 2008. II. félévi bérleti díjáról döntés.
15. A 2009. évi útfelújításokra vonatkozó javaslat.
16. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
17. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
18. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
19. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Vételi ajánlat üzletrész megvásárlására.
2. Bejelentések.
Juhász János polgármester

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban.
A pályázat benyújtásának helye: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, 7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.
Határideje: 2009. március 2.
A pályázat benyújtásának feltételei: részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. március 16.

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági
bejelentések és
segítségkérések a
polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ
telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XVI. forduló eredményei
Pusztaegresi fiúk—Siker FC
3:7 (1:3)
Vezette: Tóth I. Pusztaegres: Ihász G., Magyar
Z., Csendes B., Ihász B., Fodor. Csere: Egyed,
Magyar B., Zab. Siker FC: Kiss, Kecser, Oláh,
Huszti R., Huszti L. Csere: Huszti J., Huszti N., ifj.
Kiss, Pethõ. A 4. percben Siker-támadásokkal
kezdõdött a mérkõzés, melynek eredményeként
Huszti R. lõtt gólt. A 6. percben szöglet után
Huszti L. csapott le a labdára, melyet a kapuba
kotort. A 7. percben a szórványosan támadó
Pusztaegres, Magyar B. találatával szépít. A 10.
percben Kecser lövésre szánta el magát, a labda
védhetetlenül vágódott a kapuba. A 14. percben
Csendes B. egyedül állt a kapussal szemben, kihagyta a helyzetet. A 16. percben ismételt Ihász
B., lövése után a labda, a jól védõ Kissrõl vágódott a mezõnybe. A 23. percben Oláh növelte a
Siker elõnyét. A 26. percben a jól játszó Oláh
újabb gólt lõtt. A 30. percben ifj. Kiss kapott jó indítást, közelrõl nem hibázott. A 32. percben
Huszti L. jól eltalált lövéssel kipókhálózta a jobb
felsõ sarkot. Itt megállt a gólgyártással a Siker
FC, de az utolsó pillanatig küzdõ Pusztaegresi fiúk a 34. percben Egyed, a 38. percben Csendes
B. szépített az eredményen. Ezzel a gyõzelmével,
két fordulóval a befejezés elõtt, már biztos bajnoka a Fair Bútor csoportnak a Siker FC. A játékukhoz gratulálok. Góllövõk: Magyar B., Egyed,
Csendes B., illetve Huszti R., Huszti : 2, Kecser,
Oláh 2, ifj. Kiss.

Alba Autósbolt Cece—
Horváth Ker. 8:2 (5:0)
Vezette: Szakács I. Alba: Fülöp Gy., Danicsek,
Kun, Kiss, Fülöp T. Csere: Démuth, Klazer,
Kokics, Pudelka. Horváth Ker.: Farkas, Horváth
J., Nyári, Keresztyén, Németh. Csere: Horváth
D., Kovács. A 3. percben Kiss lefordult védõjérõl,
gólt szerzett, megadva az alaphangot. A 4. percben Fülöp T. nagyon eltalált lövése után a labda a
jobb felsõbe vágódott. A 6. percben Németh lövését, Fülöp Gy. bravúrosan lábbal tisztázta. A 7.
percben Kiss egy csellel becsapta Nyárit, a labdát a bal alsó sarokba lõtte. A 8. percben a csereként beállt Pudelka lövésével szemben a kapus tehetetlen volt. A 9. percben megint Pudelka
villant, az eredmény változott. A 12. percben Keresztyén csõrrel kapu fölé lõtt. A 13. percben
Horváth J. lövését Fülöp Gy. kétségbeesve lábbal hárította. Ugyanebben a percben Kokics tiszta helyzetben kapu fölé vágta a labdát. A 16. percen Horváth D. lövése után a labda centiméterekkel ment a kapu mellé. A 19. percben Németh
nagy helyzetben lyukat rúgott. A 22. percben
Horváth J. jól eltalált lövése után a labda a jobb
felsõ sarokban kötött ki. A 24. percben Pudelka
átadása után, Fülöp T. volt eredményes. A 31.
percben Horváth D. használta ki a cecei védõk
ügyetlenkedését. A 32. percben Kiss egyéni játék után tovább növelte az elõnyt. A 35. percben
Pudelkát buktatták a hatoson belül, a büntetõt
Pudelka biztosan értékesítette. Sokkal jobb csapat a Cece, ezt az eredmény is igazolja, hisz fél-

gõzzel is biztosította a második helyzezést a csapat a Fair Bútor-csoportba, függetlenül attól,
hogy a következõ fordulóban szabadnaposok
lesznek. Sárga lap: Kovács. Góllövõk: Kiss 3,
Fülöp T. 2, Pudelka 3, illetve Horváth J., Horváth
D.

Twister—Toledo 2005 4:2 (2:1)
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Balogh, Vörös, Szabó, Budai. Csere: Bognár T., Gyepes.
Toledo: Barabás, Dombi, Huszár, Horváth, Szabó. A 3. percben támadólag lépett fel a Twister,
eredménye Vörös gólja. Az 5. percben Budai lövését Barabás kiütötte, a labda Vörös elé pattant, aki a kapufát találta el. A 6. percben Barabás kétszer is bravúrosan védett. A 7. percben
Bognár I. is bemutatta, hogy tud jól védeni, hisz
ezután még kétszer is tesztelték a Toledo játékosai, eredménytelenül. A 11. percben Vörös ismét a kapufát találta el a labdával. A 12. percben
Gyepes lövését védte üggyel-bajjal Barabás. A
19 percben Bognár T. erõszakos játékának köszönhetõen nõtt a Twister elõnye. A 20. percben
szabadrúgáshoz jutott a Toledo. A labda mögé
Dombi állt. Legurítását Barabás, mintha zsinóron húzták volna, a kapu bal alsó sarkában kötött
ki. A 23. percben szögelt után Szabó lõtte a labdát a bal felsõ sarokba. A 24. percben Vörös lövése után a labda, két kapufát érintve került az
alapvonalon kívülre. A 28. percben emberhátrányba került a Twister, mégis õk játszottak. A
32. percben Horváth szépít. A 36. percben a végig jól játszó Budai lõtte a mérkõzést utolsó gólját. Megérdemelt Twister gyõzelem. Piros lap:
Bognár T. 2 perc. Góllövõk: Vörös, Bognár T.,
Szabó, Budai, illetve Barabás, Horváth.

Sárkeresztúr KIKE—
Légió 2000, Fair Bútor
5:1 (2:1)
Vezette: Szakács I. KIKE: Visi, Szauervein, Hajdinger J., Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z.,
Madár. Légió: Megyesi, Németh, Berta, Mondovics, Vebóczki. Csere: Banda, Baki, Lakatos
Gy., Lakatos T. A 3. percben Sütõ kapufára lõtt
labdája az elsõ említésre méltó esemény. A 4.
percben Geiger egy csellel elment Berta mellett,
és a jobb alsó sarokba továbbította a labdát. A 7.
percben Megyesi messzire futott ki kapujából, a
labdát nem sikerült elfejelni, Geiger egybõl lõtt, a
labda Némethrõl szögletre pattant. A 8. percben
Lakatos T. lövése után alig ment kapu mellé a
labda. Még ugyanebben a percben Hajdinger Z.
lövését Megyesi elnézte, a labda a bal alsó sarokban kötött ki. A 10. percben Lakatos T. emelte ravaszul kapura a labdát, Visi bravúrosan
szögletre hárít. A 12. percben Lakatos T. átadása találta jó helyzetbe Bakit, aki szépségdíjas
góllal szépített. A 16. percben Lakatos T. hagyott ki helyzetet, kapufára perdítette a labdát.
Jobb lett volna egy lövés! A 18. percben Banda
hagyott ki 100%-os helyzetet. A játék szépségébe belehaltak a játékosok. Tizenkét percig sorra
hagyták ki a helyzeteket. A 30. percben Geigerre
nem figyeltek, okosan emelte a labdát a kapuba.
A 31. percben Szauervein lövésébe, mely elke-

rülte volna a kaput, Sütõ beleszúrt, így a labda a
kapuban kötött ki. A 34. percben Hajdinger J. a
hatoson belül buktatta Verbóczkit, a megítélt
büntetõt a sértett nagy erõvel a kapu fölé rúgta.
A 37. percben Sütõt egyedül hagyták, aki nem
hibázott. Véleményem szerint a bajnokság sorsa
az utolsó fordulóban fog eldõlni a KIKE-Pentagri
találkozón. Góllövõk: Geiger 2, Hajdinger Z., Sütõ 2, illetve Baki.

Sárbogarak—Extrém 7:2 (3:1)
Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Futó, Gazdag, Csuti, Czipp, Djukic. Csere: Dizseri B., Dizseri P., Kasza, Kónya. Extrém: Horváth T., Oszvald, Dévényi, Derecskei. Meglepetésként hatott, hogy a
dobogóra is esélyes tavalyi bajnok, erre a mérkõzésre csak 4 fõvel jelent meg. Ezzel el is dõlt a
mérkõzés. Ha teljes csapattal állnak ki, akkor is
ez az eredmény? A mérkõzés elõtt még nem tudták, hogy szárnyaszegett csapat ellen kell játszaniuk, fogadkoztak a Sárbogarak játékosai, hogy
nyerni fognak. A 2. percben meglepetésre Dévényi távoli lövése után a labda utat talált Futó kapujába. A 6. percben Csuti szintén távolról lõtt,
Horváth nem tudta védeni az erõs lövést. A 8.
percben Gazdag félpályáról leadott lövése után a
labda a kapuban kötött ki. A 11. percben elmondhatni, hogy ma a távoli lövések napja volt,
mert Csuti ismételt, növelve az elõnyt. Kapust
cserélt az Extrém, Oszvald állta a kapuba. A 19.
percben Kónya lövését védte a kapus. A 26.
percben Futó egymás után kétszer is védte Dévényi közelrõl leadott lövéseit. A 27. percben
szabadrúgáshoz jutott a Sárbogarak csapata.
Djukic nagy erõvel leadott lövését nem tudta védeni Oszvald. A 28. percben Djukic is megirigyelte a távoli lövéseket, nagy gólt ragasztott a
kapuba. A 34. percben Dizseri átadása után Kasza lõtt gólt. A 35. percben Oszvald egyéni játék
után szépített a csúfos vereségen. A 36. percben Kasza távoli lövése után beállította a végeredményt. Az Extrém sportszerûen végig játszotta a találkozót, ez mit sem von le a Sárbogarak megérdemelt gyõzelmébõl. Góllövõk: Csuti
2, Gazdag, Djukic 2, Kasza 2, illetve Dévényi,
Oszvald.

B. B. Truck SE—Bad Boys
7:3 (5:2)
Vezette: Tóth I. B. B. Truck: Meilinger, Varga,
Takács, Zobák, Simon J. Csere: Gilicze, Molnár,
Simon T., Zádori. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli,
Hajba, ifj. Soós, Horváth F. Csere: Horváth I.,
Soós. Csak annak meglepetés az eredmény, aki
nem látta a mérkõzést. A 3. percben szöglet után
Meilinger kapushibájából ifj. Soós szerezte meg
a vezetést. A 4. percben Simon J. kapott jó indítást, közelrõl nem hibázott. Az 5. percben Varga
egy kavarodás után talált a kapuba. A 6. percben
Varga ismételt. A 10. percben ifj. Soós szépített.
A 18. percben Zobák félpályáról leadott lövése a
jobb alsó sarokban kötött ki. A 19. percben
Zobák beállította az elsõ félidõ eredményét. A
21. percben Simon J. góllal kezdte a második félidõt. A 25. percben Horváth F. szépített. A 27.
percben Takács növelte az elõnyt. A 30. percben
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Horváth F. feljutott a kapuson, a kapufát találta
telibe, elépattant a labda melyet az üres kapu
mellé rúgott. A 31. percben Mikuli a kapufát találta el a labdával. Ezen a mérkõzésen a B. B.
Truck jól játszva megérdemelten nyert, az indiszponált teljesítményt nyújtó Bad Boys ellen.
Góllövõk: Simon J. 2, Varga 2, Zobák 2, Takács,
illetve ifj. Soós 2, Horváth F.

Spuri—Vasutas 2:3 (1:1)
Vezette: Szakács I. Spuri: Huszár, Simon, Kovács, Bereczki, Papp. Csere: Schmidt. Vasutas:
Csuti, Bozsoki, Guszejnov, Czeiner, Gászler.
Csere: Babits, Nyikos, Varga. A 3. percben
Guszejnov keresztlabdájáról Gászler lõtt gól. A
16. percben Papp egyenlített. A 28. percben
Bozsoki kihagyta a kihagyhatatlan helyzetet. A
32. percben egy lepattanó labdát Kovács lõtt a
kapuba. A 36. percben Bozsoki egyenlített. A
40. percben Nyikosra nem figyeltek, és az utolsó
pillanatban megszerezte csapatának gyõzelmét.
Színvonalban és iramban gyenge mérkõzés volt.
Gyõzelmével a Vasutas helyet cserélt két csapattal is. Sárga lap: Papp, Simon. Góllövõk:
Papp, Kovács, illetve Gászler, Bozsoki, Nyikos.

OMV—Pentagri 6:7 (3:2)
Vezette: Tóth I. OMV: Plézer, Halasi, Nagy, Deák, Killer. Csere: Derecskei, Lukács. Pentagri:
Györök, Winkelmann, Csendes, Kelemen, Bor.
Csere: Domján, Sebestyén. A mérkõzést a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Góllövõk:
Deák, Halasi 2, Killer, Lukács 2, illetve Kelemen
3, Domján 2, Sebestyén, Bor.

Haladás—Reál Margit 8:2 (3:1)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Szántó Zs.,
Fülöp, Balog, Flõgl. Csere: Hollósi. Reál: Mondovics, Rozgonyi J., Kiss, Illyés, Márton. Csere:
Rozgonyi G. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
adásában tekinthetik meg. Góllövõk: Fülöp 2,
Balogh 3, Hollósi, Flõgl 2, illetve Kiss, Rozgonyi.

A bajnokság állása
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Pentagri
13
2. Sárkeresztúr KIKE
13
3. OMV
10
4. Extrém
9
5. Légió 2000, Fair Bútor 7
6. Toledo 2005
6
7. Sárbogarak
5
9. Haladás
4
10. Reál Margit
-

2 1 96:44
1 2 90:28
3 3 78:41
3 4 64:36
3 6 58:51
1 9 45:90
1 10 46:47
- 12 45:82
2 14 36:116

41
40
33
30
24
19
16
12
2

Góllövõlista: Geiger Zoltán (KIKE) 36 gól, Bor József (Pentagri) 35 gól, Kelemen Béla (Pentagri)
23 gól.

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

14
11
8
7
5
4
3
3
2

- 2 2
2 4
1 6
2 7
1 9
2 9
2 9
2 11

97:24
81:41
60:40
51:56
43:60
46:57
24:68
34:55
49:84

42
35
26
22
17
13
11
11
8

Góllövõlista: Kovács Krisztián (Siker) 43 gól, Fülöp Tibor (Alba) 20 gól, Horváth János (Horváth
Ker.) 19 gól.
Gróf Ferenc

SÍC — hírek,
eredmények
Az elmúlt hétvégén egyesületünk versenyzõi a Nyíregyházán megrendezett 2009. évi
Teremíjászok Országos Bajnokságán vettek részt. Az ifjúsági korcsoportban Lovász Balázs és Katona Alex, a senior férfi
korcsoportban Gilicze László képviselte a
sárbogárdi íjászokat.
Lovász Balázs kiváló íjászunk nem tudta
megcsinálni azokat a technikai elemeket,
amelyek elengedhetetlenül szükségesek a
pontos lövések végrehajtásához. Az edzéseken olyan eredményesen lõtt mindkét fiatal, hogy a verseny kezdete elõtt úgy gondoltam, õk már annyira profik, hogy felesleges nekik a sok szöveg — meg nem is igen
szeretik a versenyláz, a stressz miatt. Így
engedtem õket hát útjukra:
— Ti mindent tudtok, csináljátok úgy, mint
edzésen, és akkor nem lesznek gondok.
Hát, nem jött be!
Balázs tisztában volt a hibájával, mégsem
tudta a lövéseket úgy megcsinálni, hogy a
rangsorolót elõkelõ helyen fejezze be —
negyedik lett. A kiesésesben az elsõ körnél
nem jutott tovább, mivel akkorát hibázott,
azaz megverte saját magát.
Alexnek is voltak gondjai az áthúzással.
Már a verseny kezdeti szakaszában egyegy vesszõt többszöri feszítésre sem tudott
ellõni. Annyiszor feszítette meg az íjat,
hogy már én kezdtem belefáradni. Módosítottunk a kattintó állásán, több tolást,
nyomást és egyebeket kértem tõle. Úgy,
ahogy bejött, és így a verseny végére nem
kellett „megszakadnia”. Nagyon eredményesen zárta a rangsorolót. Az elsõ helyen
végzett úgy, hogy a sárbogárdi csúcslistán
az ifik között õ a „házi” csúcstartó 545 körrel. (A korábbi csúcsot Pócsi Levente tartotta Baján a 2000. márciusi teremversenyen lõtt 536 körével.)
A kiesésest Alex úgy kezdte, hogy erõnyerõ lett. A középdöntõt megnyerte. Az
aranydöntõben azonos köregységet lõtt ellenfelével. A döntetlen állást/köregyenlõséget szétlövés követte. Az elsõ szétlövés
után döntetlen maradt, az ezt követõ szétlövéssel maradt le a dobogó elsõ helyérõl.
Gilicze László senior íjász hozta a rangsorolót. Nem olyan eredménnyel, amit tervezett, de meglett. A kiesésesben hétkörös
vezetésnél majdnem megverte õ is saját
magát. Egy körrel nyerte a döntõt.
Végeredmény: az ifik mezõnyében Lovász
Balázs az 5. helyen, míg Katona Alex érmes helyen végzett, azaz a dobogó 2. helyére állhatott fel. Gilicze László senior bajnok lett.
Tisztelettel kérem az olvasókat, hogy 2008.
évi adójuk 1 %-ával támogassák egyesületünk fiatal tehetségeit!

Adószámunk: 18491074-1-07.
Köszönjük!
Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász Club
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ÉRTESÍTÉS
A teremlabdarúgó-bajnokság szervezõi
értesítik a csapatokat, hogy a február
23-ára kisorsolt mérkõzések lejátszására 22-én 13.15-tõl az eredeti sorsolásnak megfelelõen kerül sor.
1. Twister—Haladás 13.15
2. B. B. Truck SE—Siker FC 14.00
3. OMV—Toledo 2005 14.45
4. Sárbogarak—Reál Margit 15.30
16.30-kor eredményhirdetés.
Szervezõk

1%
a környezetünkben élõ
súlyosan fogyatékos
gyermekekért
A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át
ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve:
CSIPIKE EGYESÜLET.
Adószáma: 18491328-1-07

Adó 1 %
A Mészöly Géza Általános Iskoláért
Alapítvány nevében megköszönjük
Önöknek, hogy az elmúlt évben adójuk
1 %-ával támogatták alapítványunkat.
Kérjük, hogy akik még nem kötelezték
el magukat a 2008. évi adójuk 1 %-ának
felajánlásával, segítsék további céljaink
elérését!

Adószám: 18485220-1-07
Tisztelettel: a kuratórium

Adó 1 %
Kedves Zenebarát!
Kérjük, hogy adója egy százalékával támogassa a városi felnõttkórust!

Adószámunk: 18497575-1-07
Köszönjük!
Bogárd-Dal Kulturális
Közhasznú Egyesület Sárbogárd
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HITÉLET

Kálvin öröksége 1.
Kálvin János a 16. század egyik leghatásosabb reformátora volt. Elméleteinek a gyakorlatba való következetes átültetésével sok
területen megelõzte korát. Reformgondolatai
nemcsak a kis Genfi Köztársaságban és a református egyházban hatottak, és nem korlátozódtak az egyházi berkekre, hanem az élet
minden területére hatással voltak. Nála a keresztyén hit az értékeivel és értékforgalmaival alakította a társadalmat, ahogy azok sokszor ma is fennállnak a modern világban, habár vallásos jellegüket rég elveszítették. Így
Kálvin elképzeléseibõl számos még ma is
érintetlenül él tovább, anélkül, hogy nevét
említenék, vagy egyáltalán befolyásának tudatában lennének.
Karl Barth, a 20. század egyik jelentõs református teológusa a következõképpen jellemezte Kálvint: „Hogy Istennek a világban
megadja a tiszteletet, Kálvin emberként aszkétává, keresztyénként politikussá és szervezõvé, teológusként pedig rendszerezõvé
vált.”

Egyházi és vallási örökség
Kálvin fõ témája nem az egyes ember Istennel
való kapcsolata volt, hanem az a kérdés, hogy
miként irányíthatja az emberek kapcsolatát Isten szava. A tanítás reformja (reformatio
doctrinae) mellett foglalkozott az egyházi lét reformjával (reformatio ecclesiae) és az életvitel
reformjával (reformatio vitae) is. Ez messze ható
következményekhez vezetett az emberek vallási, erkölcsi, szociális, gazdasági és politikai magatartását illetõen.
A franciaországi református egyház, melynek
tagjai a hugenották, alapító dokumentumai (hitvallás és egyházi rend) megfogalmazásában és
elveiben Kálvin lelkületét sugározzák annak köszönhetõen, hogy a hitvallás 1559-ben a genfi
Bibliában, valamint a 17. század kezdetéig számos egyházi nyomtatvány függelékeként állt a
gyülekezetek és azok tagjai számára.
Kálvin írásai évszázadokon át formálták a Genfbõl kiinduló egyházak önmagukról alkotott véleményét és életformáját. A reformáció teológiájának kiemelkedõen rendszerezett bemutatása
az „Institutio Religionis Christianae”, melyben
Kálvin összefoglalja vallási tanait. A nép nyelvén
adták ki, hogy a teológiailag kevéssé képzett
emberek számára „kulcs és ajtó” (elõszó, 1541.)
lehessen a Bibliához. Kálvin bibliai kommentárjai, zsoltárkommentárja és kiterjedt levelezése
nagy hatással voltak a korabeli gondolkodásra,
és befolyással bírtak a politikára. Az Institutio elsõ francia megjelenésével (1541.), amit briliáns
franciasággal írt meg, nagyban hozzájárult a
francia nyelv fejlõdéséhez.
Az egyház tanításában és rendjében Kálvin számára csak az állta meg a helyét, ami a Szentíráson alapult. Minden mást meg kellett szüntetni
(többek között a misét, a cölibátust, a böjtölést,
a szentek tiszteletét, a zarándoklatokat), vagy
meg kellett változtatni (egyházi zene). Kálvin fel-

ismerte a szervezés és a szervezet alapvetõ jelentõségét. Így szervezte teljesen újjá az egyházi
életet strasbourgi tartózkodásának és Martin
Bucer befolyásának eredményeképpen. Ez az állammal szembeni önállóságon (annak teljes
mértékû tiszteletben tartása mellett), önigazgatáson, önálló felelõsségen és a laikusok egyenjogú közremûködésén alapult. Ez az elgondolás
számolt a reformált egyházak üldözött helyzetével, ez volt az állami védelem nélküli túlélés alapja. Hazájában, Franciaországban ugyanis a reformáció ügyét csak a koronával szembeni nyílt
ellenállással tudta véghezvinni, ellentétben más
nagy reformátorokkal, mint Luther és Zwingli,
akik a felsõbbség teljes támogatását élvezték.
Mind a római egyházzal, mind a kialakuló lutheránussággal szemben ez az egyháztípus merõben új mércét állított fel a világi felsõbbséghez
és a társadalomhoz való viszonnyal, valamint a
belsõ szervezettel kapcsolatban. Kálvinnak nem
az volt a célja, hogy az államot az egyház gyámsága alá helyezze (teokrácia). Mindenekelõtt hazájának reformációját tartotta szem elõtt, amihez a francia nyelvû Genf Franciaországhoz való
közelsége miatt megfelelõ bázisnak bizonyult.
Az egyházi rendnek a református gyülekezetek
számára hitvallási rangja volt, ami tartalmazza
az alkalmazandó egyházjogot. Kálvin egyházi
rendje egy gyülekezeti alapra épülõ zsinat-presbiteri szervezetet alakított ki. A gyülekezetben
folyó életért és annak vezetéséért egy, a gyülekezet által beiktatott, tisztán egyházi testület felelõs (presbitérium; 1541-ben Genfben Kálvin
konzisztóriumként vezeti be), méghozzá egyedül
és csak ezért felelõs. Itt a gyülekezet által választott prédikátorok és világiak (a 20. századtól
ezek nõk is lehetnek) egyenjogúan dolgoznak
együtt, akik — hogyan is lehetne ez az egyházban másként — Isten szavának rendelik alá magukat. Így szava által az egyház egyetlen ura, Jézus Krisztus uralkodik. A presbitérium és a gyülekezet (képviselõinek) gyûlései fontos és aktuális teológiai témákkal is foglalkoznak. Ezzel mind
az egyházi nép nagykorúságának elvét, mind a
reformáció által követelt egyetemes papság elvét megvalósították. A háromlépcsõs zsinati
rendszer (kerületi, tartományi és nemzeti zsinat)
a gyülekezetek elszigetelõdésének elkerülését,
a tapasztalatcserét és a közegyházi ügyek megoldását szolgálja. A katolikus egyházban nincsenek presbitériumok. 1965 óta létezik ugyan náluk egy egyházi tanács, mely igen kevés hatáskörrel rendelkezik, zsinatok pedig csak püspökgyûlések formájában léteznek (zsinat, lateráni
zsinatok). A német lutheránus tartományi egyházak csak a 19. századtól kezdõdõen alakítottak presbiteriális és zsinati testületeket.
Kálvin számára a legfontosabb az Isten dicsõsége felé való tájékozódás volt (Gloria Dei). Számára Isten dicsõsége lett minden gondolat és cselekedet döntõ szempontja. A hiten alapuló életvitelnek köszönhetõen a keresztyéneknek újfajta
kapcsolata alakult ki a világi élettel, valamint sok
ember életének az irányát gyökeresen megváltoztatta. A munka, az alkotó tevékenységeket is
beleértve, és a szociális értékek vallási rangot
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kaptak. Így Kálvin egy önbizalommal rendelkezõ,
aktív embertípus kialakulásának útját készítette
elõ. Egyben létrehozott egy olyan segélyrendszert, mely az általános jólét legnagyobb mértékét célozta meg.
A hugenották számára a Biblia és a zsoltároskönyv volt a legfontosabb olvasmány. Az üldöztetések idején különös gonddal óvták õket.
Pierre Robert Olivetan 1535-ös bibliafordítása,
melyet az eredeti szöveghez igazodva fordított
franciára, csak a francia nyelvû protestantizmus
körében terjedt el. Kálvin helyenként átdolgozta
a szöveget, de szükségesnek tartott egy teljesen
új fordítást. Az 1559-es változatot nevezik Genfi
Bibliának. Másfél évszázaddal késõbb az
utrechti (Hollandia) hugenotta prédikátor, David
Martin állt át egy nagyon jó új fordítással a korabeli francia nyelvre. 1696-ban lefordította az Új-,
1707-ben az Ószövetséget. Mindkét szöveget
használták egészen a 20. századig. A nevelés és
a tanulás a hugenottáknál mindig is fontos szerepet töltöttek be. Hogy mindenki számára lehetõvé tegyék a Biblia olvasását, saját (egyházi)
iskolarendszert építettek ki. A genfi városállamban már 1536 óta, az akkori idõkben szokatlan
módon, általános iskolakötelezettség volt érvényben.
Mint költészetileg és zeneileg lezárt mû jelent
meg 1562-ben 30000 példányban a teljes Genfi
zsoltároskönyv — az „énekelt bibliai ige, amit Isten adott gyülekezeteinek szájába”. Ezzel elérte
Kálvin, hogy az istentiszteleteken mind a 150
rímbe szedett, majd megzenésített ószövetségi
zsoltár énekelhetõ legyen a nép nyelvén. Példátlan könyvnyomtatási munkának köszönhetõen
ezt három éven belül 62 további kiadás követte,
ami a könyvbõl való énekléshez volt szükséges
(a lutheránus gyülekezetekben például egészen
a 18. századig nem vittek énekeskönyvet a
templomba). A zsoltároskönyv, ami akkor a reneszánsz modern zenéje volt, rövid idõn belül eljutott Európa távoli részeire és Amerikába is. További 22 nyelven szedték rímbe a zsoltárokat,
nyelvileg mindig modernizálva, de az 1539 és
1562 közötti idõkbõl való változatlan dallammal,
ami a mai napig is világszerte ismertetõjele a református zsoltáréneklésnek az istentiszteleteken. 1572-tõl legnagyobb mértékben a lutheránus Ambrosius Lobwasser szöveghû német fordítása terjedt el közel 1000 kiadással. A máig is
leginkább érezhetõ hatása a református prédikátor, Matthias Jorissen 1793-as német nyelvû
verses fordításának van, mely 1798-ban jelent
meg. A zsoltáréneklés bevezetésével, az istentisztelet rendjének a nép nyelvén (már nem latinul) való kidolgozásával Kálvin a liturgiatörténetbe is beírta magát. A lelki egyházi ének, ami a lutheránusoknál és a német reformátusoknál már
korábban használatban volt, a hugenottáknál
csak évtizedekkel késõbb jelent meg.
A hugenották, mint minden református, elutasították keresztyén tartalmú dolgok kultikus célú
képi megjelenítését. Bizonyos fokig képpótlás
volt az úrvacsorai érméken, gyülekezeti pecséteken és emlékérméken megjelenõ allegorikus
és szimbolikus megjelenítés. Itt nem állt fenn annak a veszélye, hogy ezek a képek bálványként
szolgáljanak. (Folytatás a köv. számban.)
Forrás: Kálvin öröksége
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KÖZÖSSÉG

Farsangi maszkok

Színes, szinkronizált, amerikai sci-fi

A kiállítást a Ten Dance Táncklub két táncosa: Rohár Anita és Radnai Zoltán latinos elõadása vezette be, majd Juhász János polgármester nyitotta meg.
A tárlat február 20-áig tekinthetõ meg.
Hargitai Kiss Virág
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt és kedves családját az

ÖT BESZÉLGETÉS EGY BÍRÓVAL
címû rendezvénysorozatára,

amelyet hétfõnként 17 órakor tartunk.
Elõadó: dr. Makkos Norbert bíró.
BIBLIAI IGAZSÁGOK A POLGÁRI
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS TÜKRÉBEN ÉS FORDÍTVA
Témák:
február 9.: Mivel járhat, ha kezességet vállaltam?
február 16.: Honnan tudhatom, hogy velem szemben folyik-e büntetõeljárás?
február 23.: Mit tegyek a kegyelmi eljárás alatt?
Az elõadások után kérdésekkel ostromolható a bíró! Bírja!
A belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

ROCK CAFÉ

Meghívó

Sárbogárd,
mûvelõdési ház

A MÚZEUMBARÁT
KÖR

ACCIDENT

Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba!
Február 14-én, szombaton,
19 órakor

AMIKOR MEGÁLLT
A FÖLD

A velencei karneválok hangulatát idézi az
a „Farsangi maszkok” címet viselõ kiállítás, mely a sárbogárdi mûvelõdési házban
nyílt az elmúlt héten, pénteken. A pompásabbnál pompásabb, változatos mintákkal
és anyagokkal díszített álarcokat, alkotásokat a Kreakez Stúdió, dr. Gubánné Pintér Annamária, valamint Szabóné Czuczai
Katalin készítették.

Zene:
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Sárbogárdon a József Attila
Mûvelõdési Központban

Február 13., péntek (!!!)

TAGTOBORZÓ
ÖSSZEJÖVETELT TART

21.30-tól

2009. február 17-én 18 órakor.

Belépõ: 700 Ft

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk.

Info: 06 30 99 33 395

Szervezõk

Klaatu (Keanu Reeves) meg akarja
menteni a Földet. Hatalmas ûrhajója a
Central Parkban landol, onnan közli
tervét az ijedt és meghökkent világgal:
kiirt mindent, hogy azután újra benépesítse bolygónkat a most élõ fajok
klónjaival – kivéve az embereket, akik
felelõsek világuk egyre romló állapotáért, veszélyesek, és ezért nincs helyük az
újraformált természetben. Az idegen
robotjai meg is kezdik a teljes nagytakarítást: New York egyre újabb részei vállnak semmivé. Sem katonák, sem tudósok nem képesek megállítani a „jó szándékú” pusztítást. Egyvalaki azonban
mégis a jövevény közelébe férkõzik. Õ
az emberiség utolsó esélye.

Betörtek a
nyugdíjasklubba

A sárbogárdi városi nyugdíjasklubban hétfõn döbbenten tapasztalták a terítést, teakészítést vállaló asszonyok, hogy a konyhában valakik lefeszítették a konyhaszekrényekrõl a lakatot, és eltûnt az összes sütemény, amit ilyenkor az asztalra tesznek.
Szerencsére az édesszájú betörõ az evõeszközökre nem vetett szemet.
Szégyellhetni magát az, akiben volt annyi
gátlástalanság, hogy eltulajdonította az
idõsek süteményét.
/H/
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CSALÁDI KÖR / KÖZÖSSÉG

Nagymama
receptjei

Csurgói sertésszelet
Hozzávalók: 8 szelet sertéscomb, 1 dl olaj, 2 evõkanál paradicsompüré, 1 dl vörösbor, fél fej vöröshagyma, 10 dkg fõtt-füstölt tarja, 1 teáskanál liszt, 1 dkg pirospaprika, kakukkfû, majoránna, só, bors.
Elkészítés: a hússzeleteket kiverjük, majd sózzuk, borsozzuk,
és az olajon hirtelen pirosra sütjük. Kivesszük az olajból, félretesszük. A visszamaradt olajban megfuttatjuk az apróra vágott
vöröshagymát és a csíkokra vágott tarját, majd beletesszük a
paradicsompürét, a lisztet és a bort. Felforraljuk, kakukkfûvel,
majoránnával és pirospaprikával fûszerezzük, beletesszük a
hússzeleteket, és puhára pároljuk.

Rongyos lángos
Hozzávalók: kevés langyos tej, 1 teáskanál cukor, 1 dkg élesztõ, 50 dkg liszt, késhegynyi szódabikarbóna, 2 dl kefir, vagy
aludttej, kevés só, zsír, esetleg maradék fõtt, kihûlt, tört burgonya.
Elkészítés: az élesztõt a cukros tejben felfuttatjuk, majd a többi
hozzávalóval összedolgozzuk. Nagyon vékonyra nyújtjuk,
majd fagyos zsírt kenünk rá, és feltekerjük. A rudat 3-4 cm-es
darabokra szeljük, pogácsákat formázunk belõle, majd 30 percig állni hagyjuk. Utána egyenként kinyújtjuk õket, és forró
olajban ropogósra sütjük.

Lila saláta
Hozzávalók: 50 dkg ecetes cékla, 2 alma, 15 dkg trappista sajt,
2 kis pohár natúr joghurt, 3 evõkanál majonéz, 3-4 zöld salátalevél, oregano.
Elkészítés: a céklát lecsöpögtetem, nagyon apró, egyforma
kockákra vágom, ugyanígy a sajtot és az almát is. Az utóbbit
egy kis citromos vízbe teszem, majd leszûröm. A joghurttal,
majonézzel, sóval, durvára õrölt borssal öntetet készítek, ebbe
forgatom a hozzávalókat. Egy csipet oreganoval ízesítem. Salátalevéllel bélelt tálra teszem. Nagyon mutatós, finom saláta,
húsok, füstölt ételek mellé kiváló.
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Új meditációs
központunk programja
Vállalunk:
— ittasvezetés-képzést
— árokban alvásra szoktatást
— elvonókúrára való felkészítést, onnan visszatérõknek gyors
visszaszoktatást
— családi kasszából elcsent pénzek gyors cseppfolyósítási befektetését
— a többieknél 30 %-kal nagyobb decibellel történõ ordítás kifejlesztését
— gyilkos nézés, elrettentõ arckifejezés elsajátítását
— az egyenes járásról és folyamatos értelmes beszédrõl való leszoktatást, arcráncosítást
— májnagyobbítást, gyomor-, vese-, bél-, ér- és idegrendszeri mûködések normálistól való eltérését
— a hazatéréshez térképet, iránytût, talicskát biztosítunk
— az alkohol vérszintjének a fentiekhez szükséges mértékû csökkentését
— az agysejtek amúgy sem használt 86 %-ának gyors eltüntetését
— mindkét szem bamba távolba nézésre való képességének kialakítása, meditációs alapképzés
— egyes állatfajokhoz való kívánatos hasonlóság visszaállítását,
úgymint gödény, disznó, ökör, kefekötõ stb., igény szerint
Tudjuk, annyira hitelképtelen, hogy Öntõl még készpénzt sem fogadunk el. Ne feledje, nálunk van hitele, jelentkezzen most!
Zocskár András

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a

Mészöly Géza
Általános Iskoláért Alapítvány báljára,
melyet

2009. február 14-én tartunk.
19 órától: köszöntõ, gyermekmûsor.
20 órakor: vacsora.
Zene: cecei Szabó zenekar.
Iskolaszék, SZMK
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MESE A KIRÁLYFIRÓL
ÉS A KÉT CSIKÓRÓL
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer valahol
egy király. Nagyon szerette a feleségét, és kimondhatatlanul boldog volt, amikor végre gyermekük született. Örömében vett egy pár gyönyörû csikót a kisfiának, mert nagyon szerette
volna, ha az ifjú trónörökösbõl kiváló lovas válik.
Amíg a gyermek kicsi volt, a csikókat beállították a királyi istállóba. Valóban gyönyörû állatok
voltak: a kanca fekete és melegbarna szemû, a
mén hófehér és izzó szemû. A két csikó sohasem
szakadt el egymástól: együtt ettek, együtt ittak,
együtt futottak a réten, és együtt legelésztek.
Ahogy a királyfi felcseperedett, bevitték az istállóba, és megmutatták neki a két lovat, amiket
születésekor kapott. A királyfi megnézte õket, de
csak az egyik ló tetszett neki: a fehér. A fekete lovat meg sem látta, nem is értékelte semmire.
Fogta a fehér lovat, kivitte az istállóból, s felült
rá. Körbelovagolta a kastélyt, majd megdicsérte
és visszavitte a lovat az istállóba.
„Ez az! Éppen ilyen lóra van szükségem!” —
gondolta. — „Még egy kis gyakorlás, és befogom a versenykocsi elébe, és senki sem tud
majd legyõzni!”
Ettõl kezdve õ maga gondozta a fehér lovat. Saját kezével etette, itatta, csutakolta. A legjobb
helyre állította az istállóban. A fekete lóval azonban nem törõdött, rá sem nézett. A lovászfiúk
megszánták szegény párát, és adtak neki enni,
inni, hogy éhen ne haljon. A királyfi mit sem sejtett arról, hogy a két ló mennyire vágyódik egymás után. Nem látta bánatos tekintetüket, amikor a fehéret messzire elvitte a feketétõl.
Amit a királyfi elhatározott, azt meg is valósította: szorgalmasan gyakorolt a fehér lóval a harci
szekerek versenyére. Több viadalon is részt vett
már, de sosem tudott gyõzni. Hiába volt erõs és
jól betanított kedvenc lova, valami mindig
rosszul sült el. A ló futás közben jobbra húzott, s
kibillentette egyensúlyából a kocsit, így gyakran
felborultak. A királyfi nem értette a dolgot, hiába
gyakoroltak nap mint nap, hiába kényeztette a
lovat, soha nem gyõzött, pedig meg volt róla
gyõzõdve, hogy a ló igenis képes rá.
Emiatt kicsit elszomorodott, és sokat törte a fejét, hogy miként lehetne változtatni ezen. Egyik
este, amint a kastély erkélyén üldögélt és gyönyörködött a királyi parkban, feljött a Hold, ragyogni kezdtek a csillagok, és a királyfi szempillái elnehezedtek, majd hamarosan elnyomta az

álom. Álmában az istállóban járt, s megállt kedvenc fehér lova elõtt. Egyszer csak halk sírásra
lett figyelmes. Körülnézett, hogy honnan jön a
hang, és csodálkozva látta, hogy a legeldugottabb sarokban könnyezik a fekete ló.
„Érdekes,” — gondolta — „eddig észre sem vettelek” — s azzal közelebb ment hozzá. Minél közelebb ért, annál jobban nõtt a csodálkozása.
Csak most látta, hogy milyen pompás és erõs ez
a ló is. Ámulva állt meg elõtte. A fekete ló ránézett nagy, meleg szemével, és a királyfi megkérdezte:

Rejtvény
1. Ha rám nézel, visszanézek,
ha rám nevetsz, kinevetlek.
Tiszta, igaz és hû vagyok,
kedvedért én nem hazudok.
Mi vagyok?
2. A fotoszintézis egy fényképészeti
eljárás?
a. Igen
b. Nem

— Miért sírsz?

3. Mi kerül a sor végére?

— Mi egyek vagyunk a fehér lóval, összetartozunk — hangzott a válasz. — Egymás nélkül
nem tudunk élni. Te elválasztottál bennünket.
Vele törõdsz csak, engem pedig bezártál a legsötétebb lyukba, és még ennem is alig adsz. Mi nagyon vágyódunk egymás után. Engedd, hogy újra együtt lehessünk, s meglátod, hogy így csodákra vagyunk képesek.

Milyen számot kell írni a kérdõjel
helyére?

A királyfi felébredt, elgondolkodott az álmán,
majd lesietett az istállóba. Megkereste a fekete
lovat, és észrevette, hogy valóban gyönyörû.
Odament hozzá, megsimogatta, majd így szólt:
— Bocsáss meg, hogy eddig nem foglalkoztam
veled, hogy észre sem vettelek. Most látom
csak, hogy milyen nagy szükségem van rád is.
Ezután lecsutakolta, megetette, megitatta, és a
párjához vezette a fekete lovat. Boldogság öntötte el a lelkét, amikor látta, hogy mennyire örül
a két ló egymásnak.
Nem is várt tovább, rögtön befogta mindkettõt a
kocsi elé, s elkezdtek gyakorolni. Már az elsõ néhány perc után új és nagyszerû dolgokat tapasztalt meg. Másképp futott a kocsi, nem húzott
jobbra, hanem kiegyensúlyozottá vált. Azt is
észrevette, hogy a két ló mindenben támogatja
és kiegészíti egymást, így ketten együtt tökéletesen futottak. Sokat gyakorolt velük, s eközben
egyre jobban megismerte mindkettõt. Mire eljött a verseny ideje, már kiválóan irányította
õket. Tisztában volt képességeikkel, erejükkel. A
lovak pedig meghálálták gondoskodását, türelmét, s könnyedén repítették a királyfit elsõként a
célba.
Szabó Judit: Spirituális mesék

Felhívás
A Honvéd Bajtársi Egyesület és a FÜBE felhívással fordul
a város civil szervezetei felé, hogy a tervezett

FAÜLTETÉSI AKCIÓNKRA
jelentkezzenek.
Megbeszélés: február 19-én 18 órakor
a József Attila Mûvelõdési Központban.
Továbbá jelentkezni lehet a következõ elérhetõségen:
hbe.sarbogard@gmail.com. Szervezõk

13, 17, 19, 23, ?
Beküldési határidõ: február 17.
Sok szerencsét!

Megfejtés
1. Hadvezér, tehát az „a” válasz a jó.
2. Arany János, tehát a „c” válasz a jó.
3. SÁRGARÉPA

A szerencsés nyertes:

JÁKOB MIHÁLY
Sárbogárd, Tinódi u. 144.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Február 14., 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
12.10 Fogadóóra 12.40 Stílus 13.05 A macskák édes
élete 13.25 Yesterday – Vissza a gyerekkorba 15.25
Gyermekszínház 16.10 Teknõc a láthatáron 16.40 Géniusz 17.10 Szegény milliomosok 18.05 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 Állítsátok meg Terézanyut! 23.30 Filmklub –
Szinetárral 23.35 Szomjas föld 1.15 Hírek 1.25
Sporthírek 1.35 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.25
Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.05
Receptklub 10.25 Játék 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.50 Havazin 13.25 Egy rém rendes
család 13.50 A hálózat csapdájában 14.50 Mr. és Mrs.
Smith 15.45 Eltûntnek nyilvánítva 16.45 Csaó, Lizzie!
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Jackie Chan: Az
elveszett zsaru 21.45 A specialista 23.50 Álomcsapda
2.20 Egy rém rendes család 3.05 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Mókás állatvilág 10.25
Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.00 Babavilág
11.35 Egy rém rendes család Budapesten 12.15 Így készült a Papírkutyák címû vígjáték 12.40 Hegylakó 13.40
Charlie – Majom a családban 14.40 Bûbájos boszorkák
15.40 Az igazság harcosai 16.40 Ebadta delfin 18.30 Tények 19.05 Hajrá csajok! 3. 20.55 DEEP IMPACT 23.05
Kvízió 1.15 Mentõhelikopter 2.05 Drága testek 2.55
Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 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 15., 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 Katolikus válaszok 10.05 Egyházi naptár 10.20 Evangélikus
magazin 10.45 Baptista ifjúsági mûsor 10.55 Az utódok
reménysége 11.20 A bûnüldözõk hite 11.40 Templomi
orgonák titkai 12.00 Hírek 12.10 Rákóczi induló 13.40 TS
férfivízilabda-mérkõzés 15.05 Unokáink sem fogják látni
15.35 Légfrissítõ 16.05 Fõtér 17.00 Kultúrház 17.50 Panoráma 18.30 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 TS – Sport7 23.35 TS –
Motorsport 0.05 MTV Hangerõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infómánia 6.30
Digimonok 6.50 Kölyökklub 9.00 Mp4orce 9.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 9.45 Star Wars – A klónok
háborúja 10.15 Receptklub 10.35 Játék 11.35
MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Tuti gimi 12.55 Egy rém
rendes család 13.25 A dadus 13.50 Doki 14.50 M, mint
muskétás 15.45 Idõbe zárva 16.45 Nõ elõttem, nõ utánam 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Az elsüllyedt város kincse 22.10 Heti hetes 23.25 Portré 23.55 Pokoli torony 2.55 Egy rém rendes család
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 Miért pont
Brian? 13.45 Psych – Dilis detektívek 14.45 Smallville
15.45 Kyle, a rejtélyes idegen 16.45 A gyémánt románca
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A törvényen kívüli
22.00 A felejtés bére 0.05 Kettesszámú gyanúsított 1.35
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 16., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai
9.55 A férfi, aki sasokkal álmodott 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 Ma 22.55 MobilVers 23.00 Visszajátszás 23.40 Kultúrház 0.30 Hírek 0.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 V.I.P. – Több, mint testõr 12.00
Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.10 Dr. Csont
23.20 A texasi láncfûrészes 1.05 Reflektor 1.25
Bundesliga 2.35 Autómánia 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 9.50 Kvízió délelõtt
10.25 Teleshop 11.30 Kvízió 12.30 Antónia – Könnyek a
Paradicsomban 14.20 Capri – Az álmok szigete 15.25
Zorro 16.20 Bostoni halottkémek 17.20 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20
Hal a tortán 21.20 NCIS – Tengerészeti helyszínelõk
22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály 0.20
Tények este 0.50 A szakadék szélén 2.25 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 13.25
Weöres Sándor mondja el verseit 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 17., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai
9.55 Magánkápolnák 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 16.15 A la Carte 17.05
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
ma 22.55 MobilVers 23.00 Az utókor ítélete 23.30 Vedd
nõül a nejem 1.05 Hírek 1.10 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 Menekülés a gyõzelembe 12.00
Hírek 13.40 Disney-rajzfilm 14.05 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Terminátor – Sarah Connor
krónikái 22.10 Túsztárgyalók 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.10 Partypoker.net
1.20 A hálózat csapdájában 2.10 Egy rém rendes család
2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 9.45 Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.25 Kvízió 12.25 Antónia –
Könnyek a Paradicsomban 14.20 Perzselõ szenvedélyek
15.25 Zorro 16.20 Bostoni halottkémek 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban
20.20 Hal a tortán 21.20 Született feleségek 22.20 Rúzs
és New York 23.20 A médium 0.20 Tények este 0.50
Torzók 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
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ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25
Weöres Sándor mondja el verseit 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 18., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai
9.55 Éjjel halat hoz a folyó 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 16.15 A TV ügyvédje
17.10 MobilVers 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40
Egy lépés elõre 18.35 Zöld-foki szigetek 19.20 MobilVers
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Montelbano felügyelõ 22.10 Szerda este 22.45 Kultúrház
Ma 22.55 MobilVers 23.00 Lapozó 23.30 A szamuráj
1.25 Hírek 1.30 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 Földtenger kalandorai 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
20.40 Barátok közt 21.20 Támad a Nap 23.15 Az egység
0.15 Reflektor 0.35 WYATT EARP 2.15 Egy rém rendes
család 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 9.50 Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop 11.30 Kvízió 12.30 Antónia –
Könnyek a Paradicsomban 14.20 Perzselõ szenvedélyek
15.25 Zorro 16.20 Bostoni halottkémek 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban
20.20 Hal a tortán 21.20 Doktor House 22.20 Shark –
Törvényszéki ragadozó 23.20 A Donnelly-klán 0.20 Így
készült a Papírkutyák címû vígjáték 0.50 Tények este
1.20 Videodrome 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 13.24
Weöres Sándor mondja el verseit 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 19., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai
10.05 Vezérlõ fény 11.25 Benyovszky Móric és a
Malgasok földje 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A
fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35 Slovenski
utrinki 14.05 Együtt 14.35 Kárpát Expressz 15.00 Gyermekélet 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 Pantelleria 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
ma 22.55 MobilVers 23.00 Extra – Kultúrháttér 23.30
Euro – Taxi 0.00 Magánbeszélgetések 0.55 Hírek 1.00
Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 Földtenger kalandorai 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
20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral
23.15 Házon kívül 23.50 Ments meg! 0.50 Reflektor 1.05
Infómánia 1.40 Egy rém rendes család 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 9.55 Kvízió délelõtt
10.30 Teleshop 11.35 Kvízió 12.35 Az õrangyal 14.20
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Perzselõ szenvedélyek 15.25 Zorro 16.20 Bostoni
halottkémek 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05
Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán
21.20 Éjszakai járat 22.55 4400 23.55 Tények este
0.25 Strucc 0.55 4400 1.45 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 13.25 Weöres Sándor mondja el verseit 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 20., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 10.05 Vezérlõ fény 11.25 Benyovszky Móric és a Malgasok földje 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Sorstársak 12.50 Légfrissítõ 13.20 Körzeti
magazinok 14.10 Közlekedõ 14.20 Kárpát expressz
14.50 Fórum 15.35 Ablak 16.20 100 év – Játék a
színház 17.10 Mobilvers 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.45 Egy lépés elõre 18.35 Bahamák 19.20
MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré 21.10 Tûzvonalban 22.10
Péntek este 22.45 Beugró 23.40 Három nõvér –
Made in Germany 1.10 Hírek 1.20 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 Mr. Óvó bácsi 12.00 Hírek
13.05 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 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i
helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20 A hatalom
hálójában 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 WYATT
EARP 2.35 Egy rém rendes család 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami
10.00 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop 11.40 Kvízió
12.40 Lángoló csapda 14.20 Perzselõ szenvedélyek
15.25 Zorro 16.20 Bostoni halottkémek 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40
Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.20 Farkangyal 23.15 Pókerstars.hu 0.15 Tények este 0.45 Hõsök 1.40 Drága testek 2.30 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 13.25 Weöres Sándor mondja el verseit 13.30 A
zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 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!
Február 14., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Teremfoci: OMV—Pentagri, Haladás—Reál Margit, Kézi:
T-34—Lelkes Ifjak, Ferta Gumi—Gázmodul 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Beszélgetés Noé Laci bácsival (kb.
80’), Olvassunk egymásnak! 1. (60’), Beszélgetés dr.
Plihál Katalinnal (ism. 88’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Trombi 2. (8’), Nagylóki Talpasok (ism. 33’), Philia-koncert
(ism. 80’), Pingpong: Sárbogárd—Szondi (35’), Sárbogárd—Balatonalmádi (45’)
Február 15., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Beszélgetés Noé Laci bácsival (kb. 80’), Olvassunk egymásnak! 1. (60’), Beszélgetés dr. Plihál Katalinnal (ism. 88’)
13.00 Heti híradó 15.00 Dr. Makkos Norbert elõadása 2.
(65’), Búcsú Diószegi Tibortól (kb. 20’), Cecei borbarátok
(35’), Borverseny Sárbogárdon (ism. 12’) 19.00 Heti híradó 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 6. (70’),
Hálaadó istentisztelet Cecén (120’)
Február 16., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Trombi 2.
(8’), Nagylóki Talpasok (ism. 33’), Philia-koncert (ism.
80’), Pingpong: Sárbogárd—Szondi (35’), Sárbogárd—Balatonalmádi (45’) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci: OMV—Pentagri, Haladás—Reál Margit, Kézi:
T-34—Lelkes Ifjak, Ferta Gumi—Gázmodul 19.00 Heti híradó 20.00 Farsangi maszkok (12’), Dr. Makkos Norbert
elõadása 3. (65’), Lepsényi borbarátok látogatása (30’),
Alba Regia- és Sárvíz-néptánc (60’), Hazám, hazám operett (34’)
Február 17., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az ember
rendeltetése és a gyógyulás 6. (70’), Hálaadó istentisztelet Cecén (120’) 13.00 Heti híradó 15.00 Farsangi maszkok

(12’), Dr. Makkos Norbert elõadása 3. (65’), Lepsényi
borbarátok látogatása (30’), Alba Regia- és Sárvíz-néptánc (60’), Hazám, hazám operett (34’) 19.00 Heti híradó
20.00 Testületi ülés
Február 18., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi
ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Trombi 3. (10’), Olvassunk
egymásnak! 2. (60’), Kisebbségi fórum (32’), Ágotai disznóölés (45’), Halászbúcsú (40’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci: P.egresi fiúk—B. B. Truck, Bad
Boys—Hörpintõ, Kézi: Gréta Bútor—Légió 2000, Alap—
T-34
Február 19., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Teremfoci: P.egresi fiúk—B. B. Truck, Bad Boys—Hörpintõ, Kézi: Gréta Bútor—Légió 2000, Alap—T-34 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás
6. (70’), Hálaadó istentisztelet Cecén (120’)
Február 20., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Trombi 3. (10’), Olvassunk egymásnak! 2. (60’), Kisebbségi fórum (32’), Ágotai disznóölés (45’), Halászbúcsú
(40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 6. (70’), Hálaadó istentisztelet Cecén
(120’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Testületi ülés
***
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.
Február 12., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kézilabdameccs Diószegi Tibor emlékére (69’), Teremfoci: P.egresi fiúk–Bad Boys (42’), Siker FC–Spuri
(40’), Pingpong (45’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között
mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 5. (78’), Tûz
az oltáron (79’)
Február 13., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Filmszemle (30’), Olvassunk egymásnak! 1. (54’), Hazám,
hazám operett (34’), Halászbúcsú Rétimajorban (ism. 40’)
13.00 Heti híradó 14.00 Az ember rendeltetése és a
gyógyulás 5. (78’), Tûz az oltáron (79’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Cecei borbarátok (35’), Búcsú
Diótól (16’), Noé Laci bácsi (71’), Beszélgetés egy bíróval
2. (54’)
Február 14., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Teremfoci: OMV–Pentagri (43’), Haladás–Reál Margit (40’), Kézi: T-34–Lelkes ifjak (50’), Ferta Gumi–Gázmodul (48’), Pingpong (31’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárdi, a
tengerész (145’), Trombi 2. (8’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Filmszemle (30’), Olvassunk egymásnak! 1. (54’), Hazám, hazám operett (34’), Halászbúcsú
Rétimajorban (ism. 40’)

Február 15., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Sárdi, a tengerész (145’), Trombi 2. (8’) 13.00 Heti híradó
14.00 Cecei borbarátok (35’), Búcsú Diótól (16’), Noé Laci
bácsi (71’), Beszélgetés egy bíróval 2. (54’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése
és a gyógyulás 5. (78’), Tûz az oltáron (79’)
Február 16., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Filmszemle (30’), Olvassunk egymásnak! 1. (54’), Hazám,
hazám operett (34’), Halászbúcsú Rétimajorban (ism. 40’)
13.00 Heti híradó 14.00 Teremfoci: OMV–Pentagri (43’),
Haladás–Reál Margit (40’), Kézi: T-34–Lelkes ifjak (50’),
Ferta Gumi–Gázmodul (48’), Pingpong (31’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sárdi, a tengerész
(145’), Trombi 2. (8’)
Február 17., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Az ember rendeltetése és a gyógyulás 5. (78’), Tûz az oltáron (79’) 13.00 Heti híradó 14.00 Sárdi, a tengerész (145’),
Trombi 2. (8’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Cecei borbarátok (35’), Búcsú Diótól (16’), Noé Laci bácsi
(71’), Beszélgetés egy bíróval 2. (54’)
Február 18., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Cecei borbarátok (35’), Búcsú Diótól (16’), Noé Laci
bácsi (71’), Beszélgetés egy bíróval 2. (54’) 13.00 Heti híradó 14.00 Filmszemle (30’), Olvassunk egymásnak! 1.
(54’), Hazám, hazám operett (34’), Halászbúcsú Rétimajorban (ism. 40’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Teremfoci: OMV–Pentagri (43’), Haladás–Reál
Margit (40’), Kézi: T-34–Lelkes ifjak (50’), Ferta Gumi–
Gázmodul (48’), Pingpong (31’)

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.
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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
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
Munkák válság idején diplomásoknak,
vezetõknek! Fõállások, kiegészítõ munkák.
http://karriertanacsado.c8.hu
GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható. 06 30 568 9411
ALBÉRLET kiadó Sárbogárdon,
25.000 Ft+rezsi. 06 30 633 2297
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN
kis költséggel fenntartható,
1. EMELETI MÁSFÉLSZOBÁS lakás eladó.
06 70 536 4429
JELZÁLOGHITELEK túlzó ígéretek nélkül,
SZEMÉLYI KÖLCSÖN fedezet nélkül.
06 (70) 453 7289.
PAPFÖLDÖN 4 szobás, nagy CSALÁDI HÁZ
eladó. Lakást beszámítok. 06 (30) 361 1210
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
Certina-Casio-Vektor órák.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

Cecén, a Jókai u. 1. szám
alatt február 13-án,
pénteken megnyitjuk

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
üzletünket

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)
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (345090)
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.
Farsangi jelmezek bérelhetõk nagy választékban, már
500 Ft-tól Sárbogárdon, az OTP-vel szemben a 101
Kisruha Bababoltban. (345169)
Egyszobás földszinti lakás eladó. 06 (30) 819 2563.
(345851)

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)
Elsõ emeleti erkélyes panellakás családi okok miatt
sürgõsen eladó. 06 (30) 302 0586. (345043)
Albérlet egy és kétszobás kiadó. 06 (30) 936 4371.
(345199)

Plus-al 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)
Az abai szeszfõzde, rövid határidõvel, kitûnõ minõségben, tavalyi áron pálinkafõzést vállal. 06 (30) 927
5627. (345820)
Üzletközpontban irodahelyiség kiadó. 06 (30) 330
2615. (345844)
63-as fõút melletti szõlõs, lakható épülettel, betegség
miatt eladó. 06 (30) 994 1332. (345841)
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.
Sátortetõs családi ház Sárbogárdon eladó. 06 (70)
379 5495. (345239)
Sárbogárdon a Szent István utcában parasztház eladó. Irányár: 5,2 M Ft. Telefon: 06 (30) 384 4540 (345240)

FORNETTI
LÁTVÁNYPÉKSÉG
nyílt

2 napig 10 %-os kedvezmény
minden vásárlónak!
NAGYTÉTELNÉL TOVÁBBI
KEDVEZMÉNYEK!

Sárszentmiklóson
(a húsbolt mellett).

Kényelmes vásárlás,
kedves kiszolgálás.

Szeretettel várunk minden
kedves vásárlót!

Szeretettel várunk minden vásárlót!

Alapon összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 2,8
M Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 473 2074. (345238)
Nehézgépkezelõi vizsgával állást keresek Fejér megye területén! Gépkategóriák: híddaru, targoncák,
elektromos diesel, gázüzemû oldalvillás + lánctalpas
és gumistalpas kotró és univerzális földmunkagép.
Telefon: 06 (30) 891 2797. (345238)
Egyszemélyes ruházati boltba eladót keresek. Munkanélküli, sárbogárdi elõnyben. Érdeklõdni: 06 (70)
339 1576.
Sárbogárd központjában bútorozott lakás igényesnek
kiadó. 06 (20) 937 6156. (345899)
Hízók eladók Sárbogárdon. 06 (70) 544 8979.
Vörös tojótyúk vásár. Rendelhetõ: február 13-ig, szállítás február vége. Érdeklõdni: Bondor János, Sárbogárd, Tinódi u. 202. 06 (30) 442 4971, 06 (25)
462 189.
Kõmûvest vagy segédmunkást felveszek. 06 (30) 384
0228.
Új lakás Budapesten 37 m2-es eladó a XI. kerületben.
06 (30) 473 7944. (345891)
Szõlõ présházzal, pincével kúttal eladó. 06 (30) 473
7944.
Vörös tyúkok eladók, 420 Ft/db, 620 Ft/db pucolva.
Telefon: 06 (70) 615 6120. (345236)
Bérelhetõ Fiat Duplo 1.3 diesel kisteher, három éves,
kitûnõ állapotban, 0.7 t teherbírású, csak hosszú távra
kedvezõ feltételekkel. 06 (70) 317 6084. (345235)
63-as út mellett hétvégi kis ház, telekkel eladó. 06 (30)
434 1917.
ABC felett lakás eladó. Érdeklõdni 17 óra után: 06 (30)
354 4825. (345947)
Tollpaplan készítés! Kész paplanok kaphatók Pákolicz
Árpádné, Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. 06 (25)
476 051. (345940)
Jelzáloghitelek túlzó ígéretek nélkül, személyi kölcsön fedezet nélkül. 06 (70) 453 7289. (345516)
Visszhitel akár 1 nap alatt. Szabad felhasználású kölcsön gépjármû, motor fedezettel. 06 (70) 453 7289.
(345516)

3 éves 7 fiókos Siemens fagyasztószekrény eladó. 06
(20) 461 0833. (345243)
Lakás eladó. 06 (30) 209 9371. (345244)
Német nyelvbõl diákoknak, korrepetálást vállalok. 06
(30) 364 0483. (345517)

Sárszentmiklós, Vasút u. 2.
Kínálatunkból:
* BOILER BEFEJEZÕ,
* TOJÓ TÁP 1680 Ft,
* 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
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Gondolkodjunk!
Megint sikerült a „kétes hírû település” díját elnyernie Sárbogárdnak egy szörnyû
gyilkosság kapcsán.
Lassan oda jut az ember, hogy kezdi kényelmetlenül érezni magát, ha bemutatkozáskor megkérdezik, hogy honnan érkezett.
Veszprémtõl Szegedig idéznek híreket a
médiából. Olvastam itt-ott a véleményeket, hallgattam a polgármesterek megnyilvánulásait, és hiányérzetem támadt. Sárbogárd város hallgatott, mint az a bizonyos
a gazban. Ha nem beszélgetnék olyan sokat az itt élõkkel, azt hinném, nálunk minden rendben van. Nincs alkalmatlan vezetés, nincsenek társadalmi feszültségek,
nincs erkölcstelen korrupció, nincs semmi.
Ja, nincs még egy nyomorult szóvivõnk
sem.
Nem is értem, hogy lehet, hogy egyetlen
korlátolt felelõsségû képviselõnknek sem
jutott még eszébe, hogy szóvivõ kell a városnak. A szóvivõ a legfontosabb foglalkozás ma az országban (mint anno a jegyellenõr). Igaz, kevés ember vállalkozik a feladatra, mert gumigerinc és olyan fokú tehetségtelen törtetés szükséges hozzá, amit
az igazi szakemberek nem vállalnak el. De
számít itt az? Lehetne õ is egy messzirõl
jött ember, azt mondhatna, amit akarna,
egyik nap valamit, másik nap pontosan az
ellenkezõjét, úgy, hogy közben a pillája
sem rezdül. Milyen kényelmes lenne!
Helyettük hazudna, mint a vízfolyás.
Most mindent saját maguknak kell intézni,
ezért markolják fel a tiszteletdíjat. Nem
osztoznak mással, csak
egymással, mert ugye, felelõs a városvezetés.

Miben bûnös
Kedves
a Magyar Gárda? Lengyel Zoltán!
1. Nem irt hektárszámra erdõt illegálisan.
2. Nem él nemi életet saját leánygyermekeivel, unokáival.
3. Nem érzi sérelmesnek, hogy dolgoznia
kell a pénzért cserébe.
4. Nem rongálja a vasúti jelzõberendezéseket.
5. Nem lop vasúti síneket használatban lévõ vonalakon.
6. Nem lincsel meg tiszteletre méltó tanítókat az út szélén.
7. Nem ad uzsorakamatra kölcsönt.
8. Nem sz.rik nagyáruházak padlójára a vevõszolgálati pult elõtt.
9. Nem irtott ki százmillió embert világszerte.
10. Nem jár betörni falusi vegyesboltokba.
11. Nem gyújtja magára a közösségi házat,
miközben lopott rézkábelekrõl égeti le a
szigetelést.
12. Nem mondja azt a vele nem egy valláson lévõre, hogy alsóbbrendû faj, akivel
szemben minden eszköz megengedett.
13. Nem gyalázza mások vallását.
14. Nem lopja el a kisnyugdíjasok minden
jószágát egyetlen éjszaka alatt.
15. Nem gyaláz sírokat.
16. Nem indít háborút szuverén állam ellen hamis hírszerzõi jelentések alapján.
17. Nem zár gettóba százezer számra õslakosokat a saját földjükön.
18. Nem gyalázza más népek õsi szimbólumait.
19. Nem mondja más népekre reflexbõl,
hogy „gyûlölködõ”.
20. Nem lop temetõben lélekharangot.
21. Mindenkin segít, és nem állami költségvetésbõl származó pénzen, hanem saját
költségén, ingyen.
22. Nem csak addig rak homokzsákot,
amíg ott van a média.

Heti idõjárás

Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ZSUZSICS JÓZSEFNÉ
született Tatai Julianna
életének 55. évében elhunyt.
Temetése 2009. február 14-én,
szombaton, 14 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

2009. február 12. Bogárd és Vidéke

Pénteken és szombaton a tõlünk keletre elhelyezkedõ ciklon felhõzete belóg
hazánk fölé, és fõként a keleti, északkeleti megyékben okoz havazást. Vasárnapra eltávolodik a ciklon felhõzete,
mérséklõdik a szél, csökken a felhõzet,
csendesebb idõ várható a jövõ hét közepéig. Az idõszak alatt végig jóval az átlagos értékek alatt várható a hõmérséklet
alakulása.
www.metnet.hu

Az Ön nyílt levelének utóirata késztetett
erre az írásra. Ön ugyanis a következõt írta
benne: „Ne csodálkozzon senki, hogy néhány hónapja saját utamat járom.”
Meg kell mondanom, én nagyon csodálkozom. Azon is, hogy Ön egy ideje külön utakon jár, és azon is, hogy mindezt Ön csupán ennyivel kívánja elintézni. Úgy tûnik,
az Ön számára teljesen magától értetõdõ
az, amit tett és tesz.
De természetes-e az, hogy az általunk
megválasztott képviselõ – a mi képviselõnk
– külön utakon jár, és ezt még csak meg
sem magyarázza saját választóinak? Talán
az is elfogadható, hogy kinyilvánítva szakítását a Fidesszel bizalmáról biztosítja a
magát kormánynak nevezõ, de mindannyiunkat megnyomorító hatalmi csoportot – a
mi nevünkben?
Én úgy gondolom, hogy ez sem nem magától értetõdõ, sem nem elfogadható magyarázat nélkül. Csakhogy Ön jó ideje már
olyannyira saját útját járja, hogy azon legföljebb csak véletlenül keresztezi saját választóinak útját. Ön 2006 óta tudomásom
szerint elmulasztott bennünket tájékoztatni, elmulasztotta véleményünket kikérni,
és elmulasztott tájékozódni arról, hogy mi,
az Ön választói, mit is akarunk. Ön számos
esetben úgy szavazott – legalábbis meglátásom szerint –, ami sem az ország, sem pedig a mi javunkat nem szolgálja. Ön, képviselõ úr, mulasztásaival, döntéseivel nyomasztó adósságot halmozott fel az évek
során választóival szemben. Most itt az
alkalom, hogy valamit törlesszen adósságából.
Kérem, tiszteljen meg minket azzal, hogy
legalább utólag eljön közénk, és szemtõl
szembe magyarázza meg azt, amin nem
kellene csodálkoznunk, és mégis azt
tesszük. Kérem, gyõzzön meg bennünket,
hogy Ön helyesen cselekedett, helyesen
szavazott, és hogy döntései valóban a mi
érdekeinket szolgálják, azaz akárhogyan is
tûnik, Ön mégis minket képvisel.
S hogy elõremutató is legyek, arra kérem,
hogy szíveskedjen minden erõfeszítést
megtenni azért, hogy a most tárgyalásra
kerülõ, lényegi pontjaiban elfogadhatatlan
erdõtörvény-tervezetet az országgyûlés,
mint tárgyalásra alkalmatlant, elutasítsa.
A mihamarabbi nyilvános találkozás reményében üdvözli
Lendvai Gábor választópolgár

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

