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Nyerteseink
Kedves Olvasóink!
Alább olvashatják az éves elõfizetõink számára rendezett sorsolás
eredményét. A nyeremények átvehetõk a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében. Aki nem tud bejönni érte, annak a jövõ hét folyamán személyesen kivisszük nyereményét.

Nyereménylista:
Nagy ajándékkosár: Vajda Andrásné Tüzér u. 14., kis ajándékkosár:
Horváth Györgyné Bajcsy-Zs. u. 60., kávétermosz: Rehák Sándor Vasút u. 14., süteménykészítõ: Hegedüsné F. Ilona Nap u. 4., hajszárító:
Kovács Lászlóné Béke u. 2., gyertyás pohárkészlet: Nagy Imréné Tinódi u. 5., kaspó virághagymával: Németh Ferencné Túry M. u. 5/a., kaspó virághagymával: Németh László Templom köz 1., zöld béka plüssjáték: Törzsök Ferenc Ady E. út 225., barna maci: Nochta Pál
Árpád-ltp. 22/a, díszes gyertya édességgel: Dörögdi Lászlóné Kossuth
u. 8/a, szalámi Szõnyegi Tamástól: Nagy Ferenc Kossuth u. 16., szalámi
Szõnyegi Tamástól: Horváth Ferenc Kölcsey u. 19., egy pár csirke Bodokiéktól: Klotz Borbála Alap, Béke u. 1/a, egy pár csirke Bodokiéktól:
Madár Ferenc Bajcsy-Zs. u. 38., 5 liter bor a nagylóki Barabás Gyuri
bácsi pincéjébõl: Sáfrán István Alap, Kossuth u. 136., Kiskõrösi
akácméz gyertyatartóval: Hajba Pál Köztársaság út 165., édességtartó
csokival: Erõs Jánosné Gárdonyi G. u. 10., asztali dísz belga csokival:
Hegedûs Józsefné Árpád u. 85., édességtartó Borzas Katával: Csizmadia Sándorné Árpád u. 115/b, 1. könyvcsomag: Lakatos Ilona Ady E. út
132. II./6., 2. könyvcsomag: Békési József Tinódi u. 54., 3. könyvcsomag: Deák Józsefné Kazinczy F. u. 5., édességtartó csokival: Kiss
Lajos Tisza u. 29., Házi áldás olajmécsessel: Csík Sándorné Tinódi u.
92., Hargitai Lajos 2008-as bora: Fekete Zoltán József A. u. 11. II/4,
Hargitai Lajos 2008-as bora: Magyar Ferenc Pusztaegres, Ady E. u. 8/a,
Hargitai Lajos 2008-as bora: ifj. Dömötör Pál Vágóhíd u. 22., Hargitai
Lajos 2008-as bora: Vámosi István Köztársaság út 118., Hargitai Lajos
2008-as bora: Tiringer István Vajta, Alkotmány u. 15., Hargitai Lajos
2008-as bora: Mezõné Váczi Zsuzsa Lehel u. 10., Hargitai Lajos
2008-as bora: Freschli István Petõfi u. 19., Hargitai Lajos 2008-as bora:
Sághi Mihályné Köztársaság út 140., Hargitai Lajos 2008-as bora:
Hollné Fekete Ildikó Sárkeresztúr, Ady E. út 26., Hargitai Lajos
2008-as bora: Kiss Mihályné Damjanich u. 16., Hargitai nagymama
szakácskönyve: Boros Imréné Alap, Béke u. 3/b.
Gratulálunk annak a 35 szerencsés elõfizetõnknek, akiknek a neve szerepel a fenti listán! Hargitai nagymama külön kérte, hogy az õ gratulációját is adjuk át. A szakácskönyv megírása mellett idõs kora ellenére õ is
segített a kisorsolt borok megtermelésében.
Hargitai Lajos

A hét elején – lehetséges, hogy a tavasz beköszöntése
elõtt afféle búcsúüdvözletként – igencsak behavaztunk.
Amíg a felnõtteknek (fõleg a közlekedõknek) inkább
gondot okozott ez a február végi hóesés, a gyerekek annál nagyobb örömüket lelték benne. Az alsószentiváni
általános iskola diákjai nemcsak a kavargó hóesésben
hógolyózva tombolták ki magukat, hanem néhány vállalkozóbb kedvû felsõs fiatalember hólapátot fogott, és
valóságos erõdöt épített ki kedden délután. Hiába, a
történelembõl ismert igazi nagy stratégák is ésszel nyerték meg ütközeteiket, egy ilyen erõd pedig a hócsaták
viharaiban már fél gyõzelemnek számít!
Kiss Attila

AZ ÁROKBAN KÖTÖTT KI
AZ ELÜTÖTT POSTÁS
Múlt csütörtökön délelõtt Sárbogárdon, a Dobó István utcában egy Fiat személygépkocsi sofõrje haladása közben érintõleg ütötte el a kerékpárja mellett
álló postásasszonyt, aki ennek következtében a vízelvezetõ árokba esett. A postásasszony könnyen sérült.
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A MÁV is látja már, hogy ez nem jó
Múlt héten a MÁV Start megbízásából a Közlekedéstudományi
Intézet KTI két képviselõje, Tjuder Zoltánné és Schindler Tamás
tartottak fogadónapot Sárbogárdon. Mintegy 40 fõ jött el a fogadónapra és nyilvánított véleményt a vasúti menetrenddel kapcsolatban.
Mint emlékezetes, tavaly õsszel, miután a közvélemény tudomására jutott, hogy új, a térséget hátrányosan érintõ vasúti menetrend készül, elemi erejû tiltakozás indult meg. Ennek a tiltakozásnak nagy teret adtunk lapunkban, a Bogárd és Vidéke újságban,
és segítettük a lakossági tiltakozáshoz kapcsolódó aláírásgyûjtést
is.
Felháborította az utazóközönséget, hogy megszüntettek minden
Budapestre közlekedõ gyorsvonatot, a személyvonatok csak
Pusztaszabolcsig közlekednek, ahonnan átszállással lehet csak eljutni Budapestre, az intercity járatok pedig csak pótjeggyel vehetõk igénybe, ami oly mértékben megdrágítja az utazást, hogy
autóval két személynek olcsóbb a budapesti utazás.
A panaszosok elmondták, hogy alkalmatlan és átszálláskor életveszélyes a pusztaszabolcsi állomás. A sínek közt bukdácsolva kell
megkerülni a vonatot, és mivel a peron nincs rendesen kiépítve, a
magas lépcsõkre nehéz felkapaszkodni. Pusztaszabolcson se nor-

mális váróterem, se vécé nincs, és több alkalommal egy órát kell
várni a budapesti csatlakozásra.
Olyan szerencsétlen a reggeli és a délutáni menetrend, hogy a dolgozók a reggeli munkakezdésre nem érnek be budapesti munkahelyükre. A szekszárdi, bátaszéki utasok számára minden közvetlen személyvonat megszûnt, és csak az interpicirõl van rendes
csatlakozás az IC-hez.
A szakemberek elmondták, hogy a MÁV is látja, hogy ez a menetrend így nem jó, és mindenképpen változtatni akarnak rajta. Reálisnak látják azt a kérést, amit többen is hangoztattak, hogy ne
Pusztaszabolcs, hanem Sárbogárd legyen a Stadler vonatok fordulóállomása, és az elõvárosi vonatok jöjjenek le Sárbogárdig.
Elismerték, hogy jelentõs az az érdeksérelem, ami a menetrendi
változásokkal érte térségünket. Ezen próbálnak javítani azáltal is,
hogy mindaddig, amíg a jövõ évi menetrend érvénybe nem lép,
Budapest Déli pályaudvarról Sárbogárdra három közvetlen személyvonatot állítanak be április 5-étõl 6.58, 17.58, 20.58-as indulással, Sárbogárdról pedig lesz közvetlen személyvonat 3.30,
15.30-as indulással.
Mégis volt értelme a civil összefogásnak!

Bestiális kegyetlenséggel
Felakasztottak és felgyújtottak egy kutyát
Sárbogárdon egy kiserdõben!
Vasárnap találtak rá a kirándulók egy kutya
fára akasztott tetemére. A kutyát egy fa törzsére akasztották fel mindeddig ismeretlenek, és
feltehetõen még élve felgyújtották. A kutyát a
kirándulók eltemették, a róla készült fotókat
az interneten tették közzé. A rendõrség vizsgálja az ügyet. Ezzel kapcsolatban az alábbi cikket olvashatjuk az interneten.

Kínzott kutya az erdõben —
Állatkínzás
A napokban, habár az idõjárás nem túl optimális, mégis egy kis természetjárásra adtuk a fejünket. A célpont a lakóhelyünkhöz közeli kis
domb volt, melyen egy kiserdõ is található. Ebbe a kiserdõbe belépve, alig pár lépés után a
mellékelt fotókon is látható kép fogadott
minket.
A látványt nem részletezném, mivel úgy gondolom, hogy a képek önmagukért beszélnek. Elsõ döbbenetünkön túljutva szomorúan állapítottuk
meg, hogy ezt a szerencsétlen állatot nemcsak „simán” felakasztották,
hanem meg is kínozták.
Nagy valószínûséggel a még élõ kutyát felgyújtották. Ez látszik a kutya tetemén és a környezõ füvön is. Miután egy kicsit megnyugodtunk készítettük ezeket a képeket az egyikünk mobiltelefonjával. Természetesen a további természetjárástól, nem meglepõ módon, teljesen elment a kedvünk.
A helyszínt elhagyva a legrövidebb úton hazatértünk.
Itthon kezdtünk el gondolkodni azon, hogy most mit is csináljunk. Rövid
beszélgetés után, közösen arra az elhatározásra jutottunk, hogy visszamegyünk és eltemetjük ezt a szerencsétlen kutyát. A hatóságokat nem értesítjük, mivel szerintünk értelme nincs. A múltbeli tapasztalataink azt mutatják, hogy sajnos az illetékes szervek az ilyen ügyekkel nem, vagy csak
látszatintézkedések erejéig foglalkoznak.
Viszont a tehetetlenségbõl fakadó dühünk mondatja azt velünk, hogy valamiképp „tudósítsunk” errõl a bestiális tettrõl.
Tisztelettel: Zs. Lajos, Sárbogárd

(Forrás: www.zug.hu/cikk/kinzott-kutya-az-erdoben_949.php)

Hargitai Lajos

KÉK HÍREK
Üsd, vágd, nem apád!
2009. február 18-án egy 39 éves férfi kért segítséget a
rendõrkapitányságon, mert ismeretlen tettes õt és vele lévõ élettársát bántalmazta Alapon. A rendelkezésre álló
adatok alapján megállapítást nyert a két bántalmazó személye. Egy férfi és élettársa bántalmazta õket a buszmegállónál, melynek következtében könnyû sérüléseik keletkeztek. A bántalmazás ügyében eljárás indult, a két
bántalmazót õrizetbe vette a rendõrség.

Fincsi a husi
Szintén 18-án Cece területérõl érkezett jelzés betöréses
lopásról. A bûncselekmény során fûszerpaprika, füstölt
hús és húskészítmények tûntek el. A lopási kár kb.
432.800 Ft.

A rendõrautót rugdosta
2009. február 19-én egy szolgálatban lévõ rendõrautót
ütött, rúgott egy 18 éves fiatal férfi Sárkeresztúr területén, akit aztán e ténykedése közben tetten értek a járõrök.
Igazoltatásra szólították föl, de a többszöri felszólításnak
sem engedelmeskedett. A férfit elõállították, és szabálysértési õrizetbe vették.

Loptop
2009. február 24-én a Sárbogárdi Kft. telephelyén lévõ
irodából ismeretlen tettes elvitt egy Dell típusú hordozható számítógépet. A lopási kár kb. 120.000 Ft. Az irodában
kutatásra utaló nyom nem volt, valószínûleg alkalmi lopás
történt.

Világot látott
2009. február 19-én a sárbogárdi MÁV-állomáson egy
magatehetetlen nõt találtak. A nõrõl kiderült, hogy a bicskei szociális otthonból távozott engedély nélkül. A nõt
kórházba szállították.
Összeállította: Hepp Zsuzsa
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Rossz üzlet volt
A múlt héten a sárbogárdi önkormányzat zárt ülésen döntött arról, hogy eladja a Forrás Ipari Parkban meglévõ üzletrészét névértéken, 900.000 Ft-ért a másik tulajdonosnak, az IPD Europe
Kft.-nek.
A volt orosz lõszerraktár környékén lévõ önkormányzati ingatlanok ipari park céljára való hasznosítására 2004-ben hozta létre a
Forrás Ipari Park Kft.-t a sárbogárdi önkormányzat és az IPD
Europe Kft. Azóta a normális földi halandók számára számos érthetetlen manõver történt e cég körül.
Érthetetlen volt, hogy miért akartak létrehozni Sárbogárdon egy
harmadik ipari területet jelentõs anyagi áldozatok árán, amikor a
másik kettõ is ott áll mára már teljesen üresen.
Érthetetlen volt az is, hogy miért kellett jelentõs összeggel, 6,6
millió Ft-os anyagi áldozat árán mûvelésbõl kivonnia az önkormányzatnak ott egy területet, amikor még sehol nem látszott remény arra, hogy ott valóban lesz egyszer ipari park.
Érthetetlen volt az is, hogy milyen feladatot szántak ennek az akkor még önkormányzati többségi tulajdonban lévõ cégnek, a Forrás Ipari Park Kft.-nek a Hõsök tere rehabilitációját megcélzó pályázatban, illetve a késõbb remélt kivitelezési munkáknál.
Érthetetlen volt az is, hogy miért keltették azt a látszatot, hogy a
városközpont-rehabilitációs pályázat elkészítése, az ahhoz tartozó akcióterv és az integrált városfejlesztési stratégia csak nyertes
pályázat esetén kerül pénzbe.
Érthetetlen az is, hogy miért kellett az önkormányzat és a terveket készítõ cégek közé beiktatni a Forrás Ipari Park Kft.-t közvetítõ—bonyolító szervezetnek, amely viszont már fix díjas szerzõdést kötött a munkát elvégzõ cégekkel. De ha már így történt,
nem az lett volna a tisztességes eljárás, ha az önkormányzat vállalja a vesztes pályázat következményeit, és cigánykodás helyett
mégis kifizeti az akcióterv és az IVS elkészítésének árát?
Érthetetlen az is, hogy most, miután az akcióterv és az IVS készítõi felszámolást kezdeményeztek a Forrás Ipari Park ellen, az
IPD Europe Kft. vezetõje, Janzsó Tamás miért tett vételi ajánlatot az önkormányzatnak a 900.000 Ft-os önkormányzati üzletrész
névértéken való megvásárlására, amikor a Forrás Ipari Park
Kft.-ben nincs már semmi, csak az 5 milliós adósság, és az önkormányzat azt a földterületet is visszavette, amire a Forrás Ipari
Park Kft.-t eredetileg létrehozták.
Akkor ki áll jót azért az 5 milliós adósságért? Ennyire szereti Janzsó Tamás Sárbogárdot, hogy még ezt az „áldozatot” is hajlandó
vállalni? Vagy ez is csak egy próbálkozás, hogy kibújjanak a fizetési kötelezettség alól?
További kérdés: vajon mi az üzlet abban, hogy Juhász János polgármester a vesztes pályázat ellenére továbbra is csökönyösen ragaszkodik a Hõsök terén lévõ 106 éves óvoda épületének lebontásához? Ezzel csak tovább növelik az amúgy is jelentõs veszteséget.
Nem volt elég nagy veszteség, hogy fölöslegesen módosíttatták a
Kasib Mérnöki Irodával a város rendezési tervét? Az óvoda lebontása újabb vagyonvesztést eredményez. A bontási terv és a
bontás költségei is rengeteg pénzt emésztenek fel. A nyakunkon
lévõ gazdasági válságban egy meglévõ épület bérbe adása, vagy
közösségi célú hasznosítása még mindig többet ér, mint annak
eldózerolása.
Ha valaki tud valami magyarázatot arra, hogy miért volt ez Sárbogárdnak jó üzlet, kérem, ossza meg velem és a lap olvasóival ezt a
tudását!
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Hirdetmény
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez Sárbogárd város polgármestere 2009. január 29-én kérelmet
nyújtott be a Sárbogárd 0238/20 hrsz. ingatlanon ipari létesítmények elhelyezése ügyében.
Sárbogárd Város Önkormányzata a 0238/20. hrsz. alatti szántó mûvelési
ágú ingatlan tulajdonosa a településrendezési terv szerint ipari területet kíván létrehozni a 63-as út tervezett Sárbogárdot elkerülõ szakasza és a 6215
sz. közút majdani csomópontja közelében. Az iparterület funkciójú hasznosítás alapfeltétele, hogy a majdani tevékenységek végzéséhez szükséges
infrastruktúra kiépítésre kerüljön.
Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a betekintés gyakorlása — a kérelembe és annak mellékleteibe — a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelõen történik. A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a hirdetmény megjelenését követõ 21 napon belül közvetlenül a felügyelõséghez észrevételt
lehet tenni.
Elérhetõség: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levélcím: 8002
Székesfehérvár, Pf. 137. Telefon: 06 (22) 514 300, telefax: 06 (22) 313 564.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ—csütörtök 9—15 óra, péntek 9—12 óra.
A hirdetmény közzétételének idõpontja: 2008. február 19.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Sárbogárd közigazgatási területe.
A vélelmezett hatásterületen levõ valamennyi ingatlan tulajdonosa és
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerû használója ügyfél.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a felügyelõségen személyesen, illetve a törvényes, vagy írásban meghatalmazott képviselõjük útján — dr.
Puskásné Nagy Ildikó ügyintézõnkkel (telefon: 06-22-514 300) történõ
egyeztetés szerinti idõben — betekinthetnek a létesítmény terveibe és az
ügy egyéb irataiba, azokról másolatot, kivonatot készíthetnek, vagy másolatot kérhetnek.
Dr. Kling István igazgató

Kötik az ebet a karóhoz
E lapszámban írtunk arról, hogy Sárbogárd önkormányzata kiszáll a Forrás Ipari Park Kft.-bõl, mivel becsõdölt az önkormányzati ipari park létesítésének csökönyösen erõltetett ötlete. A cégbõl való kiszállás indoka az volt, hogy belátható idõn belül nincs
remény ipari park beruházások létesítésére Magyarországon.

Hargitai Lajos

Ennek ellenére — mint a fenti közleményben olvasható — január
29-én Sárbogárd polgármestere kérelmet adott be az illetékes hatósághoz, hogy a kislóki út melletti önkormányzati szántóterületet minõsítsék át ipari területté. Ha nem lesz ipari park, akkor
mégis miért ölik ebbe a pénzt? És vajon mit szólnak a szomszédos
földtulajdonosok, hogy az út szélesítése miatti kisajátítás csak az õ
területüket érintené?
Hargitai Lajos
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Galambászok bálja a Két Kovácsban
Szombaton rendezte közös vacsorával és
táncmulatsággal egybekötött évadzáró
rendezvényét a D-13 Postagalamb Sport
Egyesület a Két Kovács étteremben.
Palotás József köszöntötte az egyesület
tagságát, a családtagokat és a meghívott
vendégeket. A terem közepén asztalokra
kirakott kupák is bizonyították: az idén is
nagyszerû eredményeket értek el országos
és nemzetközi versenyeken a sárbogárdi
egyesület színeiben repülõ postagalambok. A jó eredmények köszönhetõk a több
évtizedes átgondolt tenyésztõi munkának,
a lelkesedésnek és az összefogásnak. A sikerekben nagy része van a galambászok
családjainak és a feleségeknek, akik maguk is sokat segítenek férjeiknek. Az õ
munkájukat is megköszönték a díjak átadása után, és minden lánynak, asszonynak egy-egy szál virággal kedveskedtek.
Örvendetes, hogy van több ifjúsági versenyzõ is az egyesületben. Õk a jövõ reménységei, annak biztosítéka, hogy lesz
utánpótlás, lesznek, akik a régiek helyére
állnak.
Az eredményhirdetés után közös vacsora,
majd hajnalig tartó táncmulatság következett. Sok értékes tárgyat sorsoltak ki az
éjféli tombolán.

Középtávú utak csapatbajnoka: 1. hely Palotás József, 2. hely Bereczki Jenõ, 3. hely
Csóri Antal.
Hosszú távú utak csapatbajnoka: 1. hely
Palotás József, 2. hely Csóri Antal, 3. hely
Bereczki Jenõ.
A Sárbogárd város által kiírt kupában: 1.
hely Csóri Antal, 2. hely Palotás József, 3.
hely Selmeczi K. István, 4. hely Gyõri József.
Az összesített csapatbajnok (a rövid, közép- és hosszú távú utak összesítése alapján): 1. hely Palotás József, 2. hely Csóri
Antal, 3. hely Selmeczi K. István.

Hargitai Lajos

A D-13 Postagalamb Sport Egyesület
eredményei a 2008. évben
A legjobb ifjúsági versenyzõ: Viktor László.
Fiatal galambok csapatbajnoka: Selmeczi
K. István.

Külföldi (általános) versenyek csapatbajnoka: 1. hely Palotás József, 2. hely Csóri
Antal, 3. hely Bereczki Jenõ.
Rövid távú utak csapatbajnoka: 1. hely
Csóri Antal, 2. hely Selmeczi K. István, 3.
hely Palotás József.

Támogatóink voltak: Horváth Mihály — Caloria Diszkont, Kadlecsik Miklós, Vámosi
Jánosné, Suzuki Barta, Kissné Nagy Erika,
Szalai Jánosné, Derecskei Józsefné, Örkényi
Zoltánné, Örkényi Péter, Fõtéri Cukrászda,
Oláh Mártonné, Kukucska Sándor, Orova
Kft., Domján József Autószerelõ-mester,
Fenstherm Kft., Center Sport Üzlet, Horváthné Kovács Márti, Kovácsné Gyõri Klára
— Intim, Molnárné Gyõri Szilvia, Lajtos
Ferencné, Király Mihály, Limagrin Central
Europe, Bázismag Kft. Martonvásár, Monsato Dekabl Innovation, Gosztola Józsefné,
Molnár István — Tápbolt, Németh Attiláné,
a városi önkormányzat képviselõ-testülete,
dr. Glid Máté Edit, Killer Gábor, Örs Patika.
Ezúton is köszönjük mindazok támogatását, akik bármilyen formában segítették
munkánkat!
Palotás József elnök

Kiadják Lengyel Zoltánt?
Lengyel Zoltán országgyûlési képviselõ kiadatását kérte a parlamenttõl az ügyészség. Az országgyûlés mentelmi bizottsága
nyolc igen szavazattal hozzájárult a képviselõ kiadatásához. A mentelmi joggal kapcsolatban a parlamenti bizottság döntését
azzal indokolta, hogy arra az országgyûlés
tekintélyének megóvása érdekében van
szükség.

Újabb vád Lengyel ellen
Mint ismeretes, korábban Budapesten az
Alagút utcánál került tettlegességig fajuló
szóváltásba Lengyel Zoltán az õt igazoltatásra megállító rendõrökkel. Ebben az
ügyben egy korábbi kiadatási procedúra
eredményeként sor került a képviselõ

mentelmi jogának felfüggesztésére, s ha
vontatottan is, de folyik az eljárás. Most
egy újabb ügy, zaklatás miatt került a figyelem középpontjába a képviselõ. Ha az
MDF-frakciót október közepén megmentõ Lengyel Zoltán kiadatását az országgyûlés jóváhagyja, akkor Lengyelt hivatalos
személy elleni erõszak, könnyû testi sértés
és becsületsértés mellett a volt feleség
zaklatása miatt is megvádolhatja az
ügyészség.

Volt felesége tett ellene
feljelentést zaklatásért
A kiadatást kérõ ügyészség szerint Lengyel
Zoltán 2007 decemberében az „általa

SAKKOZÓK FIGYELEM!
Szeretnénk újraindítani
a sakkszakosztályt.
Érdeklõdni telefonon: 06 (20) 397 8431

használt mobiltelefon-készülékekrõl több
alkalommal felhívta volt házastársát, illetve sms-t küldött neki azzal a céllal, hogy
magánéletét, intim szféráját megzavarja,
szidalmazza”, sõt „ezen túlmenõen több
alkalommal, változó idõpontokban az általa használt gépjármûvel megállt volt házastársa háza elõtt, és konkrét ok nélkül,
kizárólag háborgató jelleggel a gépjármû
hangjelzését használta”, vagyis kitartóan
dudált a ház elõtt.
Lengyel többek között azzal indokolta a
bizottságnak a dudálással elkövetett zaklatást, hogy volt házastársa alaptalan tartásdíjpert indított ellene, holott elmondása
szerint rendszeresen fizeti a tartásdíjat, és
nincs elmaradása sem. Feleségének azért
telefonált rendszeresen, mert az tértivevényes leveleit nem vette át, és megakadályozta, hogy láthassa gyerekeit.
Lapzártakor érkezett a hír: a kormánypárti többség nem járult hozzá Lengyel Zoltán
kiadatásához. Kellett a (tartózkodó) szavazata a kormány megmentéséhez...
Hargitai Lajos
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Igari télbúcsúztatás
Mára már hagyománnyá vált a télbúcsúztató felvonulás, amelyet
2009. február 21-én, szombaton tartottak meg Igaron. A polgármesteri hivatal épületébe várták finom, meleg étellel a vállalkozó

kedvû felvonulókat, akik gõzölgõ húslevessel, ínycsiklandozó
pörkölttel és fenséges süteményekkel csillapíthatták éhüket,
szomjukat. Közben a Szedtevette zenekar vidám zenével szolgált.
Miután mindenki jóllakott, elindult a maskarás menet, élén a
menyasszonnyal, akinek talán még pörge bajusza is volt; jobbján
vonult a võlegénye. Megakadt a szemünk egy bokornak öltözött,
zöld leveles egyénen, s egy szénabála is sétált komótosan a tömegben. Természetesen a medve és a boszorkány sem hiányozhatott a
csapatból. A víg menet végigvonult Igar utcáin, ahol sok helyen
várták õket finomságokkal megrakott asztalokkal — az asszonyok forralt borral és pogácsával kedveskedtek nekik. A zenekar
elkísérte a menetet, mely táncra is perdült nem egy alkalommal;
eljárták a menyasszonytáncot, így többször is eladó volt az új
asszony. Útjuk végén, az esemény csúcsaként eltemették a
nagybõgõt, és szalmabálát is égettek.

„Takarodjon el a tél, örvendezzen aki él.”
Legyen így, s végre jöjjön a jó idõ! Reméljük, sikerült az igariaknak elûzni a hideget, és végre hétágra süthet a nap!
Hepp Zsuzsa

Farsang a
töbörzsöki oviban
2009. február 20-án a töbörzsöki óvodában farsangi bált rendeztek. A
gyerkõcök nagyon készültek rá, szebbnél szebb jelmezeket láthattunk.
Volt rendõr, kalóz, zebra, tigris, lovag tündérke, királylány és még sorolhatnám. A felvonulás színes forgataggá nõtte ki magát. Jól érezték magukat a gyerekek, akik vidám versekkel és dalokkal készültek az óvó nénik és
dada nénik segítségével a tél búcsúztatására. A szülõk, nagyszülõk meghatottan hallgatták õket, s velük együtt örültek ezen a mókás ünnepségen. A tombolatárgyak is gazdára találtak. Mindenki, aki eljött, egy igen
kellemes délutánt töltött el sok-sok kacagással és jókedvvel.
Hepp Zsuzsa

Farsang a Zengõben
2009. február 19-én tartottuk óvodánkban a farsangi mulatságot. Nagy
volt az izgalom, a készülõdés a gyerekek és a felnõttek körében egyaránt.
Reggel minden gyermek saját csoportjában látta vendégül a szülõket.
Örömmel öltöztek jelmezükbe, voltak királynõk, pókemberek, lánglovagok, indiánok, a mesevilág összes szereplõi megelevenedtek.
Fél tíztõl zártkörû volt a rendezvényünk. Az óvó nénik kedvcsináló farsangi mûsort adtak elõ: „A tücsök és az egér lakodalma” címû mesét dramatizálták, amelynek igen nagy sikere volt. A gyermekek együtt izgultak, örültek, kacagtak a szereplõkkel. Ezt követte a délig tartó mulatozás.
Örömmel tapasztaltuk az idei farsangunkon, hogy a jelmezek között sok
volt az ötletes, szülõk által a gyermekekkel közösen készített maskara, így
igazi színes kavalkádban volt részünk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden szülõnek, hogy farsangi
fánkkal, üdítõvel, süteményekkel kedveskedve tették élvezetesebbé óvodásainknak az idei farsangi mulatságot.
A Zengõ Óvoda óvodásai és dolgozói nevében:
Lang Györgyné
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Hírek Sárkeresztúrról
100 éves a község
legidõsebb embere
Február 7-én köszöntöttük otthonában
Gráczer Jánost, aki ezen a napon ünnepelte 100. születésnapját. Lánya és veje társaságában beszélgettünk vele Virág Miklós
polgármesterrel és Nagy András Botond
jegyzõvel, és adtuk át azt az oklevelet az
ünnepelt részére, ami a miniszter elnöki
hivatalból érkezett részére, valamint az
önkormányzat ajándékát.

Három éve idõsek napján még az udvaron
dolgozgatva fogadott bennünket. Ma már
sajnos ágyhoz kötött, nehezen beszél.
Adjon az Isten neki még sok szép évet!
Kovács Györgyné

Kulturális rendezvény
Mi Sárkeresztúron minden évben „elcsúsztatjuk” a magyar kultúra napját február közepére.
Az idei évben is szép, színvonalas mûsorokkal ünnepeltük ezt a napot. A Himnuszt Rudniczai Rudolf értõ tolmácsolásában hallgattuk meg, majd az iskolások
egy rövid történetet jelenítettek meg Kölcseyrõl, a Himnusz megírásának és megzenésítésének körülményeirõl.
Új, ifjú énekszakos kolléganõnk, Koncz
Mária adott ízelítõt a magyar népdal széles
skálájából saját virtuóz citerakíséretével,

A 100 év sok megpróbáltatást, ugyanakkor
sok szép emléket is rejteget. János bácsi
megélt két világháborút, volt hadifogságban. A békeidõkben szorgalmasan dolgozott. Elõbb Nagyhörcsökön, majd 1961
után a keresztúri termelõszövetkezetben.
40 éve éli a nyugdíjasok nyugodt, békés
életét. Feleségével, akit már elveszített,
két gyermeket nevelt fel. Dolgos, becsületes embernek ismerik a községben.

ami nagy sikert aratott. Egy ifjú (5 éves) kis
hölgy, B. Horváth Margit bûvölt el bennünket édes kis hangjával, amikor bátran a
kezébe fogta a mikrofont, és elszavalta Kányádi Sándor egyik gyermekversét. Hallottunk még Radnóti-verset Szirákiné Tóth
Ilona elõadásában, magyar népmeséket
Rudniczai Rudikától és Zsuzsics Márktól,
népdalfeldolgozásokat a kamarakórus
elõadásában, népdalcsokrot Siák Magdikától és Kéri Petrától. Petra minden évben
gyönyörû népviseletben érkezik, ezzel is
emelve a népdalok fényét. A helyi hagyományok felkutatását a nyugdíjasklub már
évekkel ezelõtt zászlajára tûzte. Több régi
szokást feldolgoztak, színpadra állítottak
már. Az idén a babtermelés és -válogatás
hagyományát jelenítették meg, és ezzel indulnak a Kor-társ Nyugdíjas Ki mit tud?on is.
A mûsor elején és végén az elmúlt év eseményeibõl láthattak a jelenlévõk vetítést.
Jó volt feleleveníteni az elmúlt eseményeket, látni, hogy Sárkeresztúron szép dolgok is történnek.
A rendezvény végén sokan idõztek el a régi
Bibliákból összeállított kiállítás mellett.
Belelapozgattak az imádságos könyvekbe,
Bibliákba. Sok személyes családi esemény
megörökítõi többek között a könyvek. Sokan nagyon lelkesen ajánlották fel szent
könyveiket a kiállításra.
Az idei év elsõ kulturális rendezvénye kellemes idõtöltésnek bizonyult minden jelenlévõ keresztúri ember számára.
Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ

Halász Mihály teremlabdarúgó-emléktorna U11
2009. február 22-én Kálozon a tornacsarnokban rendeztek az
U11-es korosztálynak teremtornát.
8 csapat 2 csoportban mérkõzött. Csapatunk Déget és Kálozt
legyõzte, Soponyával döntetlent játszott. Csoportgyõztesként
a másik csoport második helyezettjével, Sárszentmiklóssal játszott a döntõbe jutásért. A srácokat fûtötte az egészséges
visszavágási vágy. Elõzõ nap, a VUK-tornán a sárszentmiklósi
fiúk gyõztek. Izgalmas 13 percet játszott a két csapat, és a végén
Sárbogárd örülhetett.
A döntõben ismét a dégi csapat várt ránk. Döntõhöz méltó,
változatos, szoros mérkõzést játszottunk. Sokáig vezettünk, de
az ügyes, jól felkészített ellenfél egyenlített. A végén 1-1 volt az
eredmény. Következtek a büntetõk. Csapatunk kettõt
értékesített, Dég csak egyet.
Egy-egy egyéni hibát leszámítva a csapat hozta a formáját, és
óriási akarattal párosítva elérte a célját. A visszatérõ Fekete
Patrik (1998-as születésû) komoly erõsítés, a fiatalabbak
lassan beépülnek az együttesbe.
A tornagyõztes Sárbogárd csapata: Simon Csaba, Demeter
Dávid, Barabás Tamás, Kiss Roland, Fekete Patrik, Molnár
Tamás, Wessely Adrián, Szente Máté, Husvéth Tamás.
Gratulálok, srácok!
(Március 1-jén Dunaújvárosban a DUNA MONT Kupán zárjuk a téli szezont.)
Pajor László, LSC Sárbogárd

Bogárd és Vidéke 2009. február 26.

SPORT

7

Mihály József-labdarúgótorna
2009. február 21-én a sárbogárdi U13-as
csapat Dunaújvárosban szerepelt teremtornán. A DVSI rendezésében zajló tornán visszalépések miatt 4 csapat szerepelt:
DVSI I, DVSI II, Csepel, Sárbogárd.
Csapatunk eredményei: Sárbogárd–DVSI
I 2-0, Sárbogárd–DVSI II 4-3, Sárbogárd–Csepel 0-0.
Végeredmény: 1. Sárbogárd, 2. DVSI I, 3.
Csepel, 4. DVSI II
A 4 csapat hasonló játékerõt képviselt,
ezért izgalmas, szoros mérkõzéseket játszottunk mindhárom találkozón. Kapusunk, Németh Kristóf ismét hozta kiváló
formáját, és különféle bravúrok bemutatásával jelentõs szerepet vállalt a végsõ gyõzelembõl. A mezõnyben sokpasszos játékkal gyakran kerültünk helyzetbe, amelybõl
sok kimaradt. Harcos, jó foci, megérdemelt siker.
Sárbogárd csapata: Németh Kristóf, Pajor
Tamás, Goldberger Marcell, Husvéth
Zsolt, Csendes Ádám, Luczek Roland,

Szúnyogh Richárd, Keresztes Imre, Léhmann Balázs, Freschli Barnabás, Kovács
Kornél.
Köszönöm a szülõknek (Csendes István,
Freschli Gábor, Keresztes Imre) a segítséget!
Az U13-nak véget ért a teremszezon.
Nagyszerû ellenfelekkel tudtunk játszani.
Nincs okunk szégyenkezni.

Eredményeink: Székesfehérváron RONEKO Kupa 3. helyezés, Sárbogárdon
Aranylabda Kupa 2. helyezés, Mezõfalván
Mikulás-kupa 1. helyezés, Sárbogárdon
Szakács Tüzép Kupa 1. helyezés, Dunaújvárosban Mihály József-kupa 1. helyezés.
Gratulálok az összes játékosnak!
Pajor László, LSC Sárbogárd

Aranylabdakupa U13
2009. február 21-én 15 órakor teremlabdarúgó-tornát rendezett az Aranylabda Alapítvány Sárbogárd a Mészöly tornacsarnokában.
Alap, Mezõfalva, Sárszentmiklós, Sárbogárd csapatai léptek pályára. A megnyitó
után a városi derbi megérdemelt sárszentmiklósi sikerrel zárult. A sportszerû találkozó bebizonyította, hogy sok hasonló
mérkõzésre van szükség.
Alap (U7, U9, U11) korosztályos csapatai
egy éve léptek be az utánpótlásprogramba,
és most örvendetes módon az U13-ban is
indulni szeretnének. A mai világban sok
csapat megszûnik, ezen a településen pedig folyamatosan fejlõdik az utánpótlás.
Sok sikert!

A fegyelmezett, harcos Mezõfalva igazolta
jó hírét. Végig harcban voltak a végsõ
sikerért.
Izgalmas, gólgazdag mérkõzéseket láthattunk. A tornagyõztesnek járó kupát a
sárszentmiklósi csapat emelhette magasba. Gratulálunk!
Végeredmény: 1. Sárszentmiklós 7 pont
(8-4 gólkülönbség), 2. Sárbogárd 6 pont
(11-8 gólkülönbség), 3. Mezõfalva 4 pont
(6-6 gólkülönbség), 4. Alap 0 pont (6-13
gólkülönbség).
Az edzõk döntése alapján megválasztottuk a tornaválogatottat: Lakatos Renátó
(Sárszentmiklós), Nagy Krisztián (Sárszentmiklós), Luczek Roland (Sárbogárd), Nagy Krisztián (Alap), Sági Roland
(Nagylók).

ÚJ CÉLOK, LEHETÕSÉGEK A SÁRBOGÁRDI
MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN!
Az alapfokú oktatás ma még inkább meghatározza a gyermek életét. Fontosnak
tartjuk, hogy tanár, diák, szülõ szeresse,
ismerje az iskolát, iskolánkat, fogadja el
követelményeinket, amelyek eljuttatnak
a sikerekhez (nyelvvizsga, ECDL-vizsga,
megyei, országos versenyek, magas szintû sportolási lehetõség stb.), mert ezek
határozzák meg a stabilitás kereteit.
Iskolánk folyamatosan nyit a modern kor
igényei felé, ugyanakkor sok szállal kötõdik a hagyományokhoz.

Válaszd a mi iskolánkat!
Legyél Te is a 2009-es tanévtõl mészölyös!
A bejárás költsége nem jelenthet akadályt, mert iskolánk megvásárolja bérletedet!
Amennyiben vállalod az utazást, biztonságod érdekében már a buszmegállóban
pedagógus vár, és a hazautazásodnál is
hasonlóképpen vigyázunk rád!
Iskolavezetés

Köszönet a támogatóknak: Mészöly Géza
Általános Iskola, Aranylabda Alapítvány
Sárbogárd.
Pajor László, LSC Sárbogárd

Tisztelt Szülõk!
Az Önök gyermeke már tanköteles korúvá cseperedett, ezért egy felelõsségteljes döntést kell meghozniuk. Ebben
szeretnénk segítséget nyújtani iskolai

szülõi értekezletünkön,
melyet a Mészöly Géza Általános Iskola elõadójában tartunk

2009. március 11-én
17 órakor.
Szeretettel várjuk, és megjelenésére feltétlenül számítunk!
Iskolavezetés
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Diszlexia? Diszlexia!
A múlt héten vitaindító írásunkat közöltük
az iskolaérettségrõl. Nem titkolt szándékunk volt egy olyan sorozat elindítása,
amely a szülõket segíti gyermekük nevelésében. Szeretnénk minden héten egy-egy
témát részletesebben kifejteni, lehetõséget biztosítva az érdeklõdõknek arra, hogy
kérdezzenek, véleményt nyilvánítsanak a
témában. A témákat elõre meghatároztuk
saját magunk számára, de igény esetén
azon változtatni tudunk.
Mi a diszlexia?
A diszlexia bonyolult, a nyelvi fejlõdéssel
szorosan összefüggõ olvasási zavar. Okai a
szó elraktározásának és felidézésének hibájában, a szavak hangokra bontásának hiányosságaiban, a szókincs nem kielégítõ
gyarapodásában, valamint a szavak és
mondatok közötti nyelvtani és mondattani
különbségek felismerésének hiányosságaiban keresendõ. Diszlexiás az a gyermek,
aki jó értelmi képességgel rendelkezik,
azonban az általános iskolában a megszokott idõ alatt, és az ott szokásos gyakorlás
mellett nem, vagy nagyon nehezen tanul
meg olvasni.
Mi okozza?
Oka lehet:
genetikai, azaz örökletességen alapuló. Ez
alatt értjük azokat a családban vérszerinti
rokonok esetében elõforduló problémákat, amelyek a beszédre, olvasásra vonatkoznak (megkésett beszédfejlõdés, diszlexia stb.);
szerzett (születés elõtti, alatti sérülések:
veszélyeztetett terhesség, koraszülöttség,
elhúzódó szülés, oxigénhiány, fertõzések
stb.)
Mik a tünetei?
Óvodáskorban (nagycsoport)
— elhúzódó, több hangra kiterjedõ pöszeség
— megkésett beszédfejlõdés
— szegényes szókincs
— sorrend, egymásutániság tévesztése
(versmondás helytelensége, napszakok,
napok, hónapok felcserélése)
— ügyetlenség, felesleges kapkodások, labilitás (sokat potyog, esik a gyerek, kiejt a
kezébõl tárgyakat, fordítva nyúl a tárgyakért)
— kialakulatlan finommozgás (pl.: nem
szeret rajzolni, gyöngyöt fûzni, görcsös ceruzafogás)
— testséma hiánya, zavara (pl.: fülbõl kinõtt karral ábrázolja az embert)
— síkban jobbról balra, vagy lentrõl fel
húzza a vonalat, a köröket visszafelé rajzolja
— emlékezet (szó, kép, szám, forma) gyengesége
— ritmus, rajzolt ritmus (taps, mozgás,
pálcikák) gyengesége.
Iskoláskorban
— hang, betû közötti összefüggés nehezen
alakul ki

— betûtévesztések vizuális és/vagy fonetikai hasonlóság alapján (pl.: é - ó, f - t, p - t, b
- d stb.)
— betûkihagyások, -betoldások (alma ama, friss - firis)
— szótagkihagyások, -betoldások, -cserék
(pepecsel - pecsel, bogár - Gábor)
— megfordítások (b - d, p - q, el - le, t - f, u n, W – M)
— nehezített a hosszú szavak olvasása
— nehezített összeolvasás
— nem tud egyszerre a tartalomra és a
technikára figyelni
— nem olvas szívesen
— nehezen tanul meg idegen, ismeretlen
szavakat
— nyugtalanság, fáradékonyság.
Viselkedésben jelentkezõ figyelemfelhívó jelek:
A diszlexiás gyermekek egy része a viselkedésével is jelzi a problémát: kisgyermekesek, játékosak, a figyelmük csapongó, a tanulásban nem kitartóak. Ez már sok gyermeknél megfigyelhetõ óvodáskorban is.
Az iskolai kudarcok tovább növelik a nyugtalanságukat, maguk is érzik, hogy gyengébb a teljesítményük, mint ami az intelligenciájukhoz méltó lenne. Egyesek ezt bohóckodással próbálják áthidalni. A tartós
kudarcok pedig másodlagosan pszichés
problémákat okoznak a gyermeknél, akinek a viselkedésére még több panasz lesz, s
ez tanulási teljesítményét is tovább rontja,
s ebbõl a körbõl nehezen szabadul.
Természetesen írásunk nem tartalmaz
mindent, ami a diszlexiára vonatkozik, hiszen csak tájékoztató jellegû. A Nevelési
Tanácsadó és az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat szakemberei minden hozzájuk forduló szülõ számára segítséget nyújtanak.
Kérjük az olvasókat, hogy az újságon keresztül, vagy a nevelési tanácsadó postacímére, e-mail címére juttassák el észrevételeiket, hozzászólásukat.
Nevelési tanácsadó,
Sárbogárd, József A. u. 20., e-mail:
nevelesitanacsado@kabelsat2000.hu
Móricz Julianna gyógypedagógus,
Hargitai Enikõ gyógypedagógus-logopédus

Adó 1 %
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

2009. február 26. Bogárd és Vidéke

Kisgimis
jelentkezés
Ha kialakul egy stabil gyakorlat, akkor
azon nehéz változtatni. Ezt bizonyítja a
nyolcosztályos gimnáziumi beiskolázás
idei lefolyása is.
Õsszel adtuk hírül, hogy a rendeleti változások miatt idén írásbeli felvételit kell
hirdetnünk a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezõk számára. A felvételi
eljárás lezajlott, de az írásbeli idõszaka
alatt is kaptunk, és azóta is kapunk jelentkezési lapokat. Õk nyilván a korábbi gyakorlathoz igazodva, a tavaszi beadási határidõhöz tartják magukat.
Ezért az írásbeli után még fenntartott
helyekre továbbra is fogadjuk a jelentkezéseket.
Jelentkezési lapokat az iskolából lehet
vinni, vagy az iskola honlapjáról lehet
letölteni.
(www.petofi-sbogard.sulinet.hu)
A felvételrõl szóbeli meghallgatás alapján döntünk, amely a március 30-ával
kezdõdõ héten lesz, s mindenkit külön
értesítünk.
A jelentkezési lapok iskolánkba történõ
beküldési határideje: március 26.
Boda János igazgató

Szövegértési és
helyesírási
verseny
Az országos Lotz János szövegértési és helyesírási versenyen 15 megye 90 iskolájának közel 2000 tanulója versenyzett. A
cecei iskolából két tanuló ért el 95 pont feletti eredményt, s így benevezhettek a megyei fordulóba, amit 2009. február 6-án a
dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban rendeztek meg. A cecei iskolából
Molnár Dóra 7. osztályos, valamint Decsi
Viktória 8. osztályos tanulók vehettek
részt a megmérettetésen.
Dr. Lotz János, a több tudományban jártas
világhírû tudós életútjáról, munkásságából összeállított tollbamondás, szövegértés és helyesírási feladatok várták a gyerekeket. A javítási idõ alatt a versenyzõket
irodalmi teadélutánra hívták. A rendezvény fél hatkor eredményhirdetéssel ért
véget, ahol Dóra 4., Viki 2. helyezést kapott.
Gratulálok a teljesítményükhöz, büszkék
vagyunk rájuk, hogy ezzel az eredménnyel
is hozzájárultak iskolánk hírnevéhez.
Fülöp Cecília felkészítõ
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Adó 1 %
A Volt Sárbogárdi Diákok az Alma Máterért Alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni a korábbi években adott támogatásokat. A felajánlásból származó összegnek a kötelezõ alaptõkésítés után fennmaradó részét nyári táboroztatásra, jutalmazásra és francia cserekapcsolatunk
programjainak lebonyolítására fordítottuk.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával továbbra is segítsék munkánkat.

Az alapítvány adószáma:
18483228-1-07.
Köszönettel: Boda János,
a kuratórium elnöke

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

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

Adó 1 %
Tisztelt adózók!
A Flórián 07 Lövészklub a 2008-as évben
125.391 Ft-ot kapott az Önök által nyújtott adó 1 %-ából.
Az idei évben is várjuk támogatásukat a
következõ adószámra:

Flórián 07 Lövészklub
19098320-1-07.
A múltbéli és a jövõben történõ felajánlásaikat köszönjük!

Adó 1 %
Köszönjük, hogy adója 1 %-át a Nagylóki
Gyermekekért Alapítvány részére felajánlotta. A 2008. évben ezt az összeget
a falu parkosítására fordítottuk.
Támogatását 2009-ben is várjuk.

Adószámunk: 18490877-1-07.

Adó 1 %
Tisztelt Támogatóink!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy
adójuk 1 %-át a Központi Óvodát Segítõ
Alapítvány részére ajánlották fel. 2008ban az adó 1 %-ából befolyt összeg:
181.961 Ft. Ezt az összeget játékok vásárlására fordítjuk.
Kérjük, hogy 2009-ben is támogassák
alapítványunkat adójuk 1 %-ával. Felajánlásaikat elõre is köszönjük.

Adószámunk: 18487961-1-07.
Tisztelettel: a Központi Óvodát
Segítõ Alapítvány kuratóriuma

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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PÁLYÁZATI F ELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.:
06/25/520-260) pályázatot hirdet

GYERMEKORVOSI
munkakör betöltésére
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban.
Ellátandó feladatok:
A 4/2000. (II. 15.) EüM-rendeletben foglalt feladatok
ellátása az I. számú gyermekorvosi körzetben.
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen elõélet, cselekvõképesség, csecsemõ- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés, B-kategóriás jogosítvány.
Illetmény és egyéb juttatások: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. Juttatás: étkezési utalvány.
A pályázat benyújtásának feltételei: részletes
szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát, valamint arról, hogy a jelölt a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri.
Egyéb: szükség esetén szolgálati lakás igénybe vehetõ.
A pályázat benyújtásának határideje, helye: az
Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap: 2009. március 18.
A pályázatokat Juhász János polgármester
részére kell benyújtani. Cím: 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: az elbírálást követõen azonnal.
Juhász János polgármester
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XVIII., utolsó forduló
eredményei
Alba Autósbolt Cece—Bad Boys
8:1 (2:0)
Vezette: Tóth I. Alba: Fülöp Gy., Danicsek, Kun,
Fülöp T., Kiss. Csere: Démuth, Kokics, Pintér,
Pudelka. Bad Boys: Porkoláb, Tóth, Mikuli, Horváth F., ifj. Soós. A második és harmadik helyezett összecsapása tét nélküli, ugyanis már eldõlt
a helyezések sorsa. Ennek ismeretében felszabadultan játszottak a csapatok. A 12. percig kellett várni az elsõ gólra, ekkor Pudelka talált kapuba. A 14. percben Porkoláb pont felemelte a lábát, amikor Kokics lövése után a labda odaért, a
kapuban kötött ki. A 21. percben Fülöp átadását
Pudelka értékesítette. Elfáradt a Bad Boys, potyogtak a gólok, elõbb Mikuli még szépített, de
utána kaptak még egy ötöst. Góllövõk: Pudelka
3, Kokics 2, Fülöp T., Danicsek, Kun 2, illetve Mikuli.

PENTAGRI

Hörpintõk—Pusztaegresi fiúk
3:5 (1:2)
Vezette: Szakács I. Hörpintõk: Vorsléger, Kurucz, Weiszhaár, Bácsi, Falusi. Csere: Farkas,
Hegedûs, Nagy. Pusztaegres: Ihász G., Magyar
Z., Csendes B., Fodor, Csendes M. Csere: Magyar B., Zab. Úgy indult a mérkõzés, hogy a Hörpintõk sima gyõzelmet aratnak. Nem így történt.
A Pusztaegresi fiúk megtréfálták õket, mert egy
pillanatra sem adták fel, most a góllövés is ment,
annak ellenére, hogy a kapusuk két gólban is
benne volt. A Hörpintõk egy szem nõi szurkolójától volt hangos a terem. Ez sem segített. Góllövõk: Weiszhaár, Falusi, Kurucz, illetve Magyar
B. 3, Ihász B. 2.

Vasutas—Horváth Ker. 3:10 (0:4)
Vezette: Szakács I. Vasutas: Varga, Bakos,
Gászler, Guszejnov, Csuti. Csere: Babits. Horváth Ker.: Antal, Németh, Nyári, Horváth J., Keresztyén. Csere: Horváth D., Kovács. Már az elsõ
félidõben eldöntötte a mérkõzést a Horváth Ker.
csapata. Szükségkapussal állt ki a Vasutas,
Csuti kézsérülése miatt mezõnyjátékos volt, a
nagy gólarányú gyõzelemhez ez is hozzájárult.
Horváth J., a „fõnök” remekelt ezen a mérkõzésen a góllövésben, fellõtte magát a második
helyre a mesterlövészek versenyében. Góllövõk:
Bakos 2, Guszejnov, illetve Horváth J. 6, Keresztyén, Horváth D., Nyári, Németh.

Sárkeresztúr KIKE—Pentagri
1:2 (1:0)
Vezették: Tóth I., Szakács I. KIKE: Visi, Vörös,
Hajdinger J., Szaurevein, Sütõ. Csere: Geiger,
Hajdinger Z., Madár. Pentagri: Györök, Csendes, Domján, Kelemen, Bor. Csere: Máté, Winkelmann. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
adásában tekinthetik meg. Góllövõk: Hajdinger
J., illetve Kelemen 2.

Extrém—Légió 2000, Fair Bútor
6:3 (4:1)
Vezette: Tóth I. Extrém: Kiss, Dévényi, Oszvald,
Juhász, Derecskei. Csere: Horváth T. Légió:

SIKER FC
Megyesi, Banda, Bodó, Verbóczki, Lakatos T.
Csere: Baki. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi
TV adásában tekinthetik meg. Góllövõk: Dévényi, Oszvald 2, Juhász 2, Derecskei, illetve Baki
3.

Twister—Haladás 3:2 (2:0)
Vezette: Szakács I. Twister: Bognár I., Vörös,
Killer, Szabó, Budai. Csere: Balogh, Bognár T.,
Gyepes, Tóth. Haladás: Géczi, Szántó K., Fülöp,
Balogh, Flõgl. Csere: Hollósi, Szántó Zs., Varga.
Küzdelmes mérkõzést játszott a két csapat.
Elõbb a Haladásnak voltak helyzetei, ezek kimaradtak. Átvette a játék irányítását a Twister,
mely gólokban is megmutatkozott. A második
félidõben egyenlített a Haladás, de a 34. perc
megpecsételte sorsukat. Góllövõk: Szántó Zs.
öngól, Tóth, Budai, illetve Balogh T., Flõgl.

B. B. Truck SE—Siker FC 2:5 (1:1)
Vezette: Tóth I. B. B. Truck: Meilinger, Zádori,
Varga, Simon J., Zobák. Csere: Kovács, Molnár,
Simon T. Siker FC: Kiss, Kecser, Oláh, Kovács,
Huszti R. Csere: Huszti L., Huszti J., Huszti N., ifj.
Kiss. A már bajnok túlzott nyugalommal kezdte a
mérkõzést. Igaz, helyzetük bõven akadt, de
Meilinger jó napot fogott ki. A gyõzelemhez kellett a Truck védõinek a hibája is, melyet büntettek. A mérkõzésnek voltak parázs jelenetei, ezeket a játékvezetõ sárga lappal jutalmazta. Nem
emlékszem rá, hogy egy csapat valaha is 100
%-osan nyert bajnokságot. Ezt a Siker FC megtette. Sárga lap: Simon T., Simon J., illetve Husz-

ti J. Góllövõk: Simon J., Zobák, illetve Kovács 4,
Huszti N.

OMV—Toledo 2005 9:1 (3:0)
Vezette: Szakács I. OMV: Plézer, Halasi, Lukács,
Deák, Killer. Csere: Derecskei J. Toledo: Barabás, Dombi, Kiss L., Szabó, Kiss A. Csere: Horváth. Leiskolázta ellenfelét az OMV. A nagy gólarányú gyõzelem mellett számos ziccerhelyzetet
hagytak ki. A Toledo a második olyan csapat a
Bogárd és Vidéke-csoportban, amelyik a legkevesebb gólt rúgta és a legtöbbet kapta. Góllövõk: Deák, Halasi 2, Derecskei, Lukács, Killer 4,
illetve Dombi.

Sárbogarak—Reál Margit 1:5 (1:1)
Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Dizseri P., Gazdag,
Csuti, Kónya, Németh. Csere: Dizseri B., Kasza.
Reál: Rozgonyi J., Illyés, Márton, Fövenyi, Kiss.
Csere: Rozgonyi G., Strausz. Az utolsó mérkõzésén megszerezte elsõ gyõzelmét a Reál Margit
csapata. Valahogy így kellett volna játszani az
egész bajnokság alatt. Gyõzelmük ellenére sem
tudták elkerülni a kiesést a Bogárd és Vidéke-csoportból. Góllövõk: Dizseri B., illetve Kiss,
Fövenyi 2, Rozgonyi G., Gazdag öngól. Sárga
lap: Csuti. Mielõtt az ünnepélyes díjátadás megkezdõdött volna, a Fair Bútor-csoportban a góllövõk versenyében a harmadik helyért szétrúgásra került sor Huszti L. és Fülöp Gy. között, mely
utóbbi sikerét hozta.
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A bajnokság állása

Bogárd és Vidéke-csoport

Bogárd és Vidéke-csoport

I. helyezett: Pentagri, II. helyezett: Sárkeresztúr
KIKE, III. helyezett: OMV.
Az okleveleket, kupákat, érmeket Hargitai Lajos
adta át.

1. Pentagri
2. Sárkeresztúr KIKE
3. OMV
4. Extrém
5. Légió 2000, Fair Bútor
6. Toledo 2005
7. Twister
8. Sárbogarak
9. Haladás
10. Reál Margit

15
14
12
11
8
6
6
5
4
1

2
1
3
3
3
1
1
2

1 102:47
3 96:30
3 93:45
4 79:40
7 66:60
11 47:108
12 54:79
12 50:57
14 49:89
15 41:122

47
43
39
36
27
19
18
16
12
2

A Reáltól 3 büntetõpont levonva ki nem állás miatt.

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

16
12
9
8
6
5
4
3
2

- - 112:26
2 2 89:42
2 5 65:49
1 7 58:64
1 9 62:62
2 7 47:69
2 10 42:63
2 11 27:88
2 12 51:90

48
38
29
25
19
17
14
11
8

Díjátadás
Tóth Zoltán, a Labdarúgó Sport Club Sárbogárd
vezetõsége nevében köszöntötte a díjkiosztásra
megjelent vendégeket, Sárközi Lászlót, Sárbogárd díszpolgárát, Nedoba Károly városi képviselõt, a CISB elnökét, a szponzorokat, Hargitai
Lajost, a Bogárd és Vidéke lap tulajdonosát,
Handa Csabát, a Fair Bútor tulajdonosát, ifj. Németh Lászlót, a Légió 2000 Security képviseletében, a megjelent szurkolókat, a csapatok játékosait. Átadta a szót Sárközi Lászlónak, aki szintén
köszöntötte a megjelenteket. (A teljes köszöntõt
a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg, a díjátadással egybekötve.)

Fair Bútor-csoport
I. helyezett: Siker FC, II. helyezett: Alba Autósbolt Cece, III. helyezett: Bad Boys.
Az okleveleket, kupákat, érmeket Handa Csaba
adta át.
A Bogárd és Vidéke-csoportban a bajnokság
sorsa az utolsó fordulóban a Pentagri javára dõlt
el. Ez a két csapat kiemelkedett a mezõnybõl,
bár meg kell mondani azt is, hogy voltak olyan
mérkõzések, melyeken meglepõ eredmények
születtek. A bajnokság színvonala nem érte el az
elõzõ bajnokságokét. Voltak olyan csapatok,
amelyek nem ütötték meg a felsõághoz szükséges játékerõt. A Fair Bútor-csoportból kiemelkedett a Siker FC játéka. Vereség és döntetlen
eredmény nélkül, 100 %-osan teljesítették a bajnokságot, kiemelkedõ pont- és gólkülönbséggel.
A dobogóért folyó versenyben nagy harcot folytatott az Alba Autósbolt Cece, valamint a Bad
Boys csapata, mely az elõbbi csapat sikerét hozta. Mindkét csoportban voltak olyan csapatok,
akik az adott mérkõzést csere nélkül, vagy hiányos létszámmal voltak kénytelenek lejátszani.
A tabella ezt hûen tükrözi. No, de ne csak a hibákról essen szó, dicsérjük meg azokat is, akik
kiemelkedtek a csapatokból, és különdíjazásban
részesültek.

Bogárd és Vidéke-csoport
A legjobb kapus címért folyó versenyben: I.
Györök Árpád (Pentagri), II. Plézer Imre (OMV),
III. Visi József (KIKE).
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A legjobb hátvéd címért folyó versenyben: I.
Oszvald Ferenc (Extrém), II. Halasi Pál (OMV),
III. Szauervein Tibor (KIKE).
A lejobb mezõnyjátékos: I. Kelemen Béla (Pentagri), II. Geiger Zoltán (KIKE), III. Killer Gábor
(OMV).
Gólkirály: I. Geiger Zoltán (KIKE) 36 gól, II. Bor
József (Pentagri) 35 gól, III. Kelemen Béla
(Pentagri) 27 gól.
Az okleveleket és különdíjakat Nedoba Károly
adta át.

Fair Bútor-csoport
A legjobb kapus: I. Vorsléger Zoltán (Hörpintõk), II. Fülöp György (Alba Autósbolt Cece), III.
Porkoláb Csaba (Bad Boys).
A legjobb hátvéd: I. Oláh György (Siker FC), Kun
Zsolt (Alba Autósbolt Cece), Mikuli Béla (Bad
Boys).
A legjobb mezõnyjátékos: I. Simon János (B.
B. Truck), II. Fülöp Tibor (Alba Autósbolt Cece),
III. Kovács Krisztián (Siker FC).
Gólkirály: I. Kovács Krisztián (Siker FC) 51 gól,
II. Horváth János (Horváth Ker.) 27 gól, III. Fülöp
Tibor (Alba Autósbolt Cece) 21 gól.
Az okleveleket és különdíjakat ifj. Németh László
adta át.
A legsportszerûbb csapat: Légió 2000, Fair
Bútor. A legidõsebb játékos: Derecskei József
(OMV).
Szakács István, az LSCS elnöke megköszönte a
szervezõk és segítõk munkáját egy-egy üveg
pezsgõvel. Értékelte a bajnokságot és felvázolta
a jövõt.
Gróf Ferenc

VUK teremlabdarúgó-torna
2009. február 21-én, a sárbogárdi tornacsarnokban, három korosztályban (U7,
U9, U11) mérkõztek Alap, Cece, Sárszentmiklós, Sárbogárd csapatai a VUK
(VIDI UTÁNPÓTLÁSKUPA) program
keretén belül.
A tornát a legkisebbek kezdték 9 órakor.
Õk még kapus nélkül játsszák a mérkõzéseket 2x1 méteres kapura. Lendületes,
sokmozgásos focival ragadtatták tapsra a
megjelent szülõket, szurkolókat.
U9-ben 1+4 játékossal, 3x2 méteres kapura folytak a mérkõzések. Egyre több tudatos megoldást figyelhettünk meg a játékukban. Izgalmas, szoros meccseket vívtak.
U11-ben rengeteg szép egyéni megoldást,
begyakorolt taktikai elemet láthattunk a
gyakran parázs hangulatú mérkõzéseken.
Gratulálunk minden játékosnak (80 fõ).
Mindhárom korosztályban kiválasztásra
kerülnek a legjobbak, akik március 7-én
Székesfehérváron a VOK-ban képviselhetik körzetünket a megyei rendezvényen.
VUK-program: Fejér megyében az FC Fehérvár öt Videoton Utánpótlás Központot
hozott létre: Bodajk, Csákvár, Aba, Martonvásár, Enying. Körzetünk (Alap, Cece,

Sárszentmiklós, Sárbogárd) és másik nyolc
település (Aba, Soponya, Káloz, Sárszentágota, Székesfehérvár, Nádasdladány, Sárosd, Seregélyes) az abai központhoz tartozik. A központ vezetõje: Bor Dezsõ.
Megfigyelõ: Kiss Imre. Szakemberek: Fodor Tamás, Borsó Tamás, Pajor László,
Papp Ferenc. Célok között szerepel: a csapatok és az FC Fehérvár között szorosabb

és családiasabb légkör kialakítása, tornák
szervezése, játékosok kiválasztása, továbbfejlõdésük biztosítása (szülõkkel és
csapatokkal egyetértésben).
Köszönet a torna támogatóinak: FC Fehérvár, Mészöly Géza Általános Iskola,
Aranylabda Alapítvány Sárbogárd.
Pajor László, LSC Sárbogárd
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HITÉLET

2009. február 26. Bogárd és Vidéke

Kálvin öröksége 2.
Kálvini etika
Kálvin számára nem volt kétséges, hogy a hívõket Isten hívja el,
hogy a földi lét minden terén szolgáljanak neki, magasztalják és dicsõítsék Õt. Így Kálvin gondolata a mindennapi élet kötelezettségére irányult, ami világigenlés volt. Kálvin önmagában az életet nevezte szentségnek, melyben a munka szentté tétele volt a legfontosabb
alappillér. Neki köszönhetõen megváltozott a munka értékelése:
egy kellemetlen és méltatlan tevékenységbõl, amit szívesen elkerülnénk, tiszteletteljes eszköz lett, amivel Istennek szolgálhatunk. Így
a teljesen szokványos hétköznapi munka és szorgalom keresztyén
méltóságot kapott. A serénység nagy dicsõség volt, amirõl a prédikátor beszélt a gyülekezeti tagoknak. A munka nem más, mint az
egyes ember számára rendelkezésre álló fizikai és szellemi képességek bevetése. A munka értéke a közösség számára való hasznosságában rejlik (közösségorientált munkaetika).
A jó cselekedetek nem a kiválasztottság okának számítottak, hanem
bizonyítékának. Ez a hívek számára hihetetlen pszichológiai motiváció volt. Ez a hit volt a hugenották számos vallási, szociális, gazdasági és politikai aktivitásának mozgatórugója. A kálvinizmus nemcsak egy reformációi irányzat, hanem egyfajta világszemlélet is volt.
Emil Constantin Privat, német hugenotta leszármazott, és hosszú
éveken keresztül a Német Hugenotta Egyesület elnöke, a következõképpen jellemezte a hugenotta életstílust: „A hugenotta élet,
ahogyan én értelmezem, nem csak szerény élet, ahogyan ezt elõdeink az istenbe vetett teljes bizalommal és sorsszerû feladatukkal kifelé megélték. A külsõségekrõl való lemondás, az egyszerû életre
való hajlam a gazdaságilag elõnyös élethelyzetben is, szerénység és
Istenbe vetett bizalom egyidejûleg feltételeznek egy erõs bensõ lelki tartást, ami kevésbé aggódik a külsõ sikerek miatt, hanem sokkal
inkább arra irányul, hogy példát mutasson és példakép legyen mások számára.” A hugenotta (utódok) döntõ többsége azon fáradozott, hogy eleget tegyen ezeknek a kálvinista normáknak.
A hugenották aktivitásra irányuló alapvetõ magatartása felszínre
hozta vállalkozó szellemüket. Ehhez jött még a függetlenségre való
törekvés, az államtól is, valamint az általános bizalmatlanság az állami tekintéllyel szemben. A Krisztus egyházi és állami téren megnyilvánuló királyi uralmába vetett hit indokolta a zsarnokság elleni ellenállás alapvetõ jogát – ez szakítás azzal a felfogással, hogy minden
hatalmi struktúra Isten akaratából való.

Kálvin reformgondolatainak hatóköre
A 16. században a református eszmék és a református gyakorlat
Nyugat- és Közép-Európa legnagyobb részét magával ragadták.
Hitvallásával és szervezetével a genfi egyház további református
egyházak példaképe lett. Hosszú távú hatást gyakorolt a kálvinizmus Hollandiában és Nagy-Britanniában. A 17. században Kálvin
követõi és a franciaországi hugenották – Anglia puritánjai – Amerikába vitték a kálvinizmust. Hollandiában, Nagy Britanniában és
Észak-Amerikában nagyban hozzájárult a kálvinizmus, a szabad
gazdasági fejlõdés a mélyreható társadalomi változásokhoz. Az Újvilágban Kálvin tanai és a gyakorlat a demokratikus fejlõdés táptalaja voltak. A református gyakorlat hátterébõl fakadó (például a közösség akaratának formálásában való részvétel) népi szuverenitás
alkotmányjogászok által kidolgozott gondolatát elsõként az
Új-Angol államok puritánja valósították meg alapszabályzatukban,
amely szerint a politikai feladatokat népképviseleti rendszerben
kell megvalósítani.
Luther halála után (1546) Kálvin volt a reformáció szellemi vezetõje. Genf az 1550-es évektõl egy idõre Európa egyházi fõvárosa, valamint az európai kiadók elsõ központjának egyike lett. A francia történész, Michelet az akkori Genfet „une lumiPre de l’Europe, la
capitale d’une grande idée”-nek nevezte (fény Európa számára, egy
hatalmas eszme fõvárosa). Ezután nem volt más református központ, melynek hasonlóan nagy kisugárzása lett volna.
Más felekezetek (katolicizmus, lutheránusság, miközben a lutheránusok a református tanítást részben élesebben támadták, mint a katolikus tanítást) és több fejedelem szervezett harca Kálvin és annak
eszméi ellen, a más vallásúak kölcsönös elítélésének idején, a refor-

mátus eszmék nagyobb, hosszú távú elterjedésének éppúgy akadálya volt, mint az ellenreformáció hatása, az állandó korlátozás és végül a református egyház betiltása Franciaországban, egyidejûleg
egyetemeik felszámolása vagy az új hazában a hugenották szétszóródása minden irányba, ami részben összefüggött elszigeteltségükkel. A református gyülekezetek gyakran csak kisebbségi egyházak
voltak. A hivatalok egyenlõségének elve és a hierarchia, valamint az
államegyházi forma elutasítása (Apcsel 5,29: „Istennek kell inkább
engedelmeskednünk, mint az embereknek”) az abszolutisztikus
uralkodók és más egyházak alapelveivel ellenkezett és ezért nemkívánatos volt. Már csak annak gyanúja is, hogy valaki csatlakozik
ezekhez az eszmékhez (kriptokálvinisták), néhány helyen drákói
büntetéseket vont maga után. Idõvel az egyház történelmi feladatit
– iskolaügy, diakónia – egyre inkább átruházták másokra, ami tovább csökkentette a református eszmék terjedését. A 17. század végén kihunyt a Kálvin teológiai felfogása iránti érdeklõdés, mert más
egyházi és szellemi irányzatoktól (pietizmus, felvilágosodás) remélték az egyházi és világi megújulást. Így a hugenották bevándorlása,
számûzetése túl késõn következett be, és számszerûen túl jelentéktelen volt ahhoz, hogy az új hazában egyháztörténetileg még jelentõs szerepet töltsenek be.
Németországban a reformátusokat csak a vesztfáliai békével,
1648-ban ismerték el a birodalmi jog szerint, majd 100 évvel a lutheránusok után. Így csak kevés református fejedelmi állam és birodalmi város alakult ki. Az evangélikus egyházon belüli hitvallási fejlõdés megállapodott. Nem volt egyetlen nagy fejedelem sem, aki erõs
református egyházzal rendelkezett volna birodalmában. Brandenburg–Poroszország 1613 óta református választófejedelme – háttérben a lutheránus tartományi egyházzal, mely mély ellenszenvvel viseltetett a reformátusok iránt – nem engedélyezte a fontos hugenotta zsinatok megtartását. Emellett a francia és német reformátusok
hûvös viszonya Brandenburg-Poroszországban nem kedvezett a németországi protestantizmusnak.

A meghamisított Kálvin
Kálvin tanítását és gyakorlatát veszélyesnek tartották a fennálló vallási és politikai rendre. Így ezeket még életében és utána is sokhelyütt megszólták, és hevesen támadták. Legendák születtek, melyeket még ma is kritika nélkül mondanak tovább. A populáris irodalomban például ezt olvashatjuk: Kálvin egy egész könyvet írt az abszurd emberi predestinációról, megégette Szervétet, diktátor volt
egy istenállamban, feltétel nélküli erkölcsi szigort követelt, és a hit,
munka és tõke közötti házasság elõmozdítója volt. Ennek a Kálvinról kialakított képnek kritikusan utána kell járni.
A (kettõs) predestinációról szóló tanítás. Az Isten elõre (eleve) elrendelt cselekedeteirõl szóló tanítás (az úgynevezett predestináció)
a keresztyén hit központi gondolata, tehát Luther és Kálvin teológiájának is része, azonban nem a középpontja Kálvin teológiai rendszerének. „Eleve elrendelésnek pedig az Isten azon örök elhatározását nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata
szerint mi történjék minden egyes emberrel. Isten ugyanis nem egyforma állapotra teremt mindenkit, hanem némelyeket az örök életre, másokat pedig az örök kárhozatra rendelt már kezdettõl fogva”
(Institutio 1559; III, 21,5). – Mivel nem minden ember fogékony az
evangéliumra, ebbõl következik, hogy Isten kifürkészhetetlen,
érinthetetlen döntése szerint kiválasztottakra és nem kiválasztottakra oszthatók az emberek. A kiválasztás kizárólag Isten megfoghatatlan kegyelmébõl történik, miközben némelyeket mellõz (elvetettek; Istentõl távol maradnak). A predestináció tehát tükrözi azt a
bibliai igazságot, hogy nem mindenki kerül a mennyországba, érdemeire vagy bûneire való tekintet nélkül. A kiválasztás megmagyarázhatatlan. Megmagyarázhatatlan dolgok azonban más területen
is vannak: Így például teljesen különféle adottsággal és tulajdonsággal rendelkezõ emberek vannak, és olyanok, akiknek az életben
„szerencséjük” vagy „pechük” van.
(Folytatjuk.)
Forrás: Kálvin öröksége

Bogárd és Vidéke 2009. február 26.

Meghívó
Szeretettel várjuk Önt és ismerõseit

VARGA LÁSZLÓ
képeibõl és a
SÁRFOLTOK Foltvarró Kör

PROGRAMAJÁNLÓ
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A Madarász József
Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és
kedves családját a

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!
Február 28-án, szombaton, 19 órakor

Esti mesék
Színes szinkronizált amerikai vígjáték

munkáiból összeállított kiállítás
megnyitójára

2009. március 6-án 18 órára,
A VAJTAI FALUHÁZBA.
A kiállítást megnyitja: Varga László.
Közremûködnek: Dizseri Barnabás és
Mezõ Bálint.
A kiállítás 2009. április 3-áig tekinthetõ
meg a nyitvatartási idõben: hétfõ, kedd,
csütörtök, 15-17 óráig.

Beszélgetések
a Bibliáról
címû rendezvénysorozatára, amelyet

2009. március 2-ától,
hétfõnként
17 órakor tartunk.

Elõadó:
dr. Makkos Norbert.
Témák:
március 2.: Miért olvassak ma egy több
mint 2000 éves könyvet?
március 9.: A múlt, a jelen és a jövõ történelemkönyve
március 16.: A nagy küzdelem, avagy
miért történik annyi igazságtalanság a
Földön?
Az elõadások után kérdésekkel ostromolható a bíró! …. Bírja!
A belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Mindenkit vár a
Múzeum Baráti Kör
Tucatnyian jöttünk össze múlt kedden este
a mûvelõdési házban a Múzeum Baráti
Kör meghívására. Igen vegyes társaság:
nyugdíjasok és aktívak, nõk és férfiak, lelkesek és tapasztaltak. A közös mindannyiunkban, hogy szerény lehetõségeinkkel segítsük a helyi kiállítóhely, múzeum talpra
állását és mûködését.
Ezen az estén próbáltuk a kereteket, irányokat megszabni. Keretként elfogadtuk,
hogy minden hónap elsõ keddjén találkozunk este a mûvelõdési házban. Erre a biztatóan stabil alapra építve kezdtük el az ötletek összegyûjtését, vagyis, hogy mivel is
lehetne megtölteni a három termet, mely a
régi községházában múzeumként hivatott
létezni.
A megtöltés szót két értelemben használtuk, egyrészt milyen tárgyakkal, látnivalókkal legyenek telve a termek, másrészt

vendégek, látogatók tekintetében értelmeztük. Szerencsére felvetésekben, ötletekben nincs hiány, amelyek alapján a jövõ
biztató. Ezek megvalósulása érdekében,
mint civil egyesület szeretnénk együttmûködni mind a várossal, mind a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságával, s természetesen a város közönségével. Úgy érezzük, ezen a három pilléren nyugodva lehet
olyan kiállítóhelye városunknak, melyre
büszkék lehetünk. Az egyesület afféle
összekötõ kapocs, katalizátor szeretne
lenni, ezért mindhárom féllel igyekszünk
gyümölcsözõ kapcsolatra lépni.
Természetesen várjuk további érdeklõdõk, segítõ szándékú és lelkes honpolgárok csatlakozását már a következõ héten,
hiszen ha a hónap elsõ keddje, akkor
MÚZEUM.
Szervezõk

Az Esti mesék címû komédia Skeeter
Bronson (Adam Sandler), az elismert
építész és ezermester története, aki
minden este lefekvés elõtt remek történeteket mesél unokaöccsének és unokahúgának. Skeeter élete akkor fordul
fel fenekestül, mikor ezek a mesék valamiféle mágikus úton valósággá válnak.

ÉRTESÍTÉS
A Magyar Honvédség Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Központ kihelyezett
ügyfélfogadást tart, a volt Helyõrségi Mûvelõdési Központban (Sárbogárd, József A.
u. 15/b.) az érintettek részére az alábbi idõpontokban:
2009. február 27-én, április 24-én,
június 26-án, szeptember 25-én,
november 27-én 9-12 óráig.

Éljenek a felkínált lehetõséggel.
Telefonszámok:
06 (20) 460 8508, 06 (30) 301 6321.
HBE Sárbogárd vezetõsége

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2009. február 17-ei ülésén elfogadta a 8/2009.
(II. 19.) Ktr. sz., sz önkormányzat 2008. évi költségvetésrõl szóló rendelet módosítását; valamint a 9/2009. (II. 19.) Ktr. sz., az önkormányzat
2009. évi költségvetésérõl szóló rendeletet.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

Lebbencsleves kolbásszal
Hozzávalók: 1 szál füstölt kolbász, 5
dkg füstölt szalonna, 4 szem közepes
burgonya, 2 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 vöröshagyma, csuszatészta, pirospaprika, só.
Elkészítés: a kis kockákra vágott füstölt
szalonnát megpirítjuk, rátesszük a finomra vágott vöröshagymát és megfuttatjuk. Meghintjük pirospaprikával, felöntjük 2 l vízzel és felforraljuk. Beletesszük a kockákra vágott burgonyát, a
karikákra vágott kolbászt, az apróra vágott paprikát és paradicsomot kevés sóval ízesítjük, majd lassú forralással készre fõzzük. Mikor a burgonya már majdnem megpuhult, hozzáadjuk a szárazon
világosbarnára pirított csuszatésztát és
még pár percig forraljuk. Tálaláskor
ízlés szerint erõs paprikával ízesíthetjük.

Francia tejszínes
zöldborsóragu,
rántott füstölt sajttal
Hozzávalók: 60 dkg zöldborsó (mirelit), 1 fej lilahagyma, 20 centis póréhagyma, 2 zöldpaprika, 6 dkg csiperkegomba, 1 csapott evõkanál liszt, 4 dl tejszín, 3 dkg vaj, 1 csokor petrezselyem,
õrölt bors, só. A rántott sajthoz: 48 dkg
füstölt sajt, 16 dkg liszt, 4 tojás, 20 dkg
zsemlemorzsa, 2 dl olaj a sütéshez.
Elkészítés: a felolvasztott vajba szórjuk
bele az apróra vágott lilahagymát, a felkarikázott póréhagymát, a kisebb kockákra darabolt paprikát és gombát. Magas tûzön kissé pirítsuk meg, majd adjuk
hozzá a leszûrt zöldborsót. Szórjuk meg
a liszttel, keverjük össze, és öntsük fel a
tejszínnel. Sózzuk, borsozzuk meg, és
petrezselyemmel fûszerezzük. Amikor
felforrt, lassú tûzön fõzzük 10-12 percig, majd húzzuk le a tûzrõl. A feltéthez
a füstölt sajtot vágjuk 12 dkg-os szeletekre, majd a szeleteket keresztben is
vágjuk el, hogy háromszög alakúak legyenek. Forgassuk kétszer egymás után
lisztbe, felvert tojásba és zsemlemorzsába, majd forró olajban minden oldalukat süssük pirosra. Ha elkészült, papírszalvétára téve csepegtessük le. A zöldborsóragut merjük tányérokba, szórjuk
meg kevés petrezselyemmel, és külön
kínáljuk mellé a rántott füstölt sajtot.
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NEM PARABOLA!
Könnyed kézzel, mondhatni önfeledten
benyúltam a gyümölcsöskosárba, hogy kiemeljek egy narancsot. Szinte már éreztem a számban a savanykás, édes, leírhatatlan zamatot, amikor az ujjaim gyanús
puhaságot érzékeltek. Kivettem a gyümölcsöt, és szinte sokkoló élményben lett részem: a narancs egyik oldalán undorító,
szürkés penészfoltocskát vettem észre.
Kétségtelenül rothadni kezdett.
Vannak csalódások az életben. Fiatalkorban elõfordul, hogy megcsókolsz egy ifjú
ajkat, és büdös szájszag, bagószag, romlott
fogak kipárolgása csap az orrodba. Lám,
az idõsebb kor is rejteget hasonló meglepetéseket!
Gyorsan átvizsgáltam a többi gyümölcsöt
is a kosárban. Szerencsére egyiken sem láttam rothadásfoltot. Miközben ezt az alapos munkálatot folytattam, rápillantottam
a rothadó narancsra. Esküszöm, hogy a penészfolt megnõtt azóta rajta. Vagy lehet,
hogy káprázott a szemem? Feszülten nézni
kezdtem, szinte szuggeráltam az egyik oldalán pompás színû, fényes, azonban a másik felén a pusztulás, romlás jegyeit mutató
gömbölyûséget. Úgy láttam, nõ rajta a folt.
Mintha élõlény lett volna, valami amõba,
úgy terjeszkedett majdnem észrevétlenül
ez a romlás. Azt a mindenit, hát nem lehet
megállítani? Az egészséges rész sokkal nagyobb, az ép sejtek bizonyára rendelkeznek valami önvédelmi eszközzel, nem igaz,
hogy a tönkremenés erõi hatalmasabbak!

Úgy látszik, hatalmasabbak. A folt nõ. Az
ép sejtek szép csendben sorra szétrohadnak.
Mit csináljak? Mossam meg? Permetezzek
rá valami vegyszert? Vessem alá gammasugarak hatásának? Tegyem ki a tûzõ napra? Hívjak össze konzíliumot, amelyen
megtanácskoznánk a tennivalót? Vigyem
el botanikushoz, agronómushoz? Vágjam
ki a romlott részt egy éles késsel, és egyem
meg a romlatlant? De hisz olvastam valahol, hogy az olyan ételt, amelybe belevette
magát a penész, nem szabad elfogyasztani,
mert a spórák vagy micsodák már a látszólag érintetlen részbe is belevették magukat.
Döntöttem. Szépen odavittem a rothadni
kezdõ narancsot a szemétvödörhöz, és beledobtam. Tudni kell idõben eldobni a veszélyes tenyészetet.
Megkönnyebbültem. Volt a kosárban még
több narancs is. Ezeket sikerült megmentenem a ragálytól. Kivettem egyet, és meghámoztam, majd jóízûen megettem.
Végezetül kijelentem, hogy elhatárolom
magamat azoktól, akik ebben a történetben valamilyen elvont filozófiai, szociológiai vagy pláne politikai célzatot látnak.
Tényleg volt egy rothadó gyümölcs a kosárban. És tényleg kidobtam.
(L. A.)

Az alapi Arany János Mûvelõdési Ház

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

Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:

l. Vers-, próza- és mesemondás;
2. Szólóének: a) népdal, mûdal, folk, opera,
b) pop, rock, dzsessz, táncdal, sanzon, musical;
3. Hangszeres zene: a) klasszikus és kortárs zene, b) dzsessz, tánc, pop, rock;
4. Színpadi tánc (pl. néptánc, modern tánc);
5. Egyéb (pl. paródia, bûvészkedés, különleges képességek bemutatása)
A produkciók idõtartama (egyéni és csoportos): max. 7 perc!
Csoportok jelentkezése esetén a létszám max. 15 fõ!
Nevezési díj: 200 Ft/fõ.
Érdeklõdni, jelentkezési lapot igényelni lehet:
telefonon a 06-25/221-111-es számon, levélben az
Arany János Mûvelõdési Ház címén (7011 Alap, Fõ u. 164.),
vagy az alapimuvhaz@freemail.hu e-mail címen.
Jelentkezési határidõ: 2008. március 27.
Helyszín: Arany János Mûvelõdési Ház, Alap, Fõ u. 164.
A döntõ várható idõpontja: 2009. április 25.
A rendezvény fõvédnöke:
Szabados Tamás, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
társelnöke
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MULADI TÁROGATÓK
A muladi halászok ma is híresek a dalos kedvükrõl, a
muzsikás lelkükrõl. Szép holdas estéken még a hálót
is citeraszó mellett vetik meg. Azért is szoktak a
muladi emberrel a Tisza mentén így tréfálkozni:
— Könnyû nektek, muladi halászok, ti muzsikaszóval
fogjátok a halat!
A muladi ember nem haragszik meg az ilyen ártatlan
incselkedésért. Inkább egy kis kérdéssel felel rá:
— Bizony, a régi muladi halászok különb emberek
voltak. Azok labancot fogtak a muzsikájuk szavával.
Ennek pedig fele se tréfa ám. A kuruc világban a
muladi halászok voltak Rákóczi tárogatósai. Sokan
voltak, egész század kitelt belõlük, s a fejedelem mellõl soha el nem maradtak.
— Még a mennyországba is elviszem magammal a
muladiakat — mondogatta tréfásan a fejedelem, mikor éjszakánként a tárogatók szava telesírta, teleujjongta a tábortüzektõl pirosló mezõket. — Hadd tanulják meg tõlük az angyalok is a szép magyar muzsikát!
Hiszen a mennyországba el is vitte volna õket a fejedelem, hanem a számkivetésbe nem vitte el. Mikor
bujdosásra adta magát, a magyar határról visszaküldte a muladi tárogatósokat.
— Menjetek vissza a falutokba, fiaim. Tárogatótok
szavára szüksége van még a magyar népnek. Tenger
bánatát ki siratgassa, reménye tüzét mi lobogtassa,
ha nem a tárogató?
Hadi tárogatók szilaj búgását, sikoltó sírását akkor
utoljára verték vissza a Kárpátok bércei. Valahol a
trencséni csatatéren hirtelen fölkapta a fejét egy-egy
haldokló kuruc vitéz, de aztán csak visszahanyatlott a
vérharmatos gyepre.
— Álom volt! — sóhajtotta ki lelkét a fejedelem után,
akinek piros csizmája nyomát már akkor hóval lepte
be a tél, odaát a lengyel földjén.
Odafönt elhallgattak a tárogatók, de megszólaltak a
tiszai füzesekben. Oda vette be magát a muladi tárogatós század, ahogy hazatért, s onnan hordta tele az
Alföldet a szél a csodálatos muzsikával.
Hét nap, hét éjszaka szünet nélkül csattogtak a harci
pacsirták, mikor egy labanc katona nagy pecsétes levelet hozott a muladi bírónak.
— Tûzre a tárogatóval!
Ez a szigorú parancs volt beleírva a levélbe. Tudta a
német, hogy annak a szavára fölriad álmából a magyar szabadság. Attól félt, tán még a holtak is megélednek tõle. Szerte az országban azért hányatott tûzre minden tárogatót.
A muladi halászokat azonban nem tudta elhallgattatni.
— Eb ura fakó! — mondták a bírónak, mikor hírül vitte nekik a parancsot, és még elkeseredettebben sikoltoztatták a tárogatót, hogy csak úgy reszketett
bele a határ.
Kétségbeesetten kapkodott fûhöz-fához a muladi bíró. Utoljára eszébe jutott neki Árkai Lõrinc, a muladi
földesúr. Az is a fejedelem embere volt szívvel-lélekkel. Maga ugyan öreg volt már, nem harcra való, de
két szép levente fiát odaadta Rákóczinak. Ki is bujdosott vele mind a kettõ, s azóta az öregúr megbújt kastélyában, mint a megvénhedt oroszlán. Az ablakát is
csak azért nyitotta ki, hogy jobban hallja a tárogatószót.
— Uram — lihegte összetett kézzel —, segíts megmenteni száz jó magyar életet! Jön a labanc, halálra
küldi, akinél tárogatót talál.
Lõrinc úr eltûnõdött egy kicsinyég, aztán megbiccentette szép fehér fejét, s karjára támaszkodva a bírónak, leballagott a tárogatósok közé.
Azok egyszerre elhallgattak, s a tárogatót hónuk alá
szorítva, dacosan néztek az öregúrra.

— A tárogatót nem adjuk oda — mondták mogorván. — Azt mondta a fejedelem, szüksége lesz még
erre a magyar népnek.
— Úgy legyen, amint a fejedelem mondta — emelte
meg a süvegét Árkai. — Én a tárogatókat el nem veszem. Majd elveszi a német. A tárogatót is, az életeteket is. Hogy számoltok akkor be a fejedelemnek?
Az emberek megzavarodva hallgattak, Árkai pedig
halkabbra vette a szót:
— Jobbat tudok én annál. El kell rejteni a tárogatókat.
— Nincs olyan hely, ahol a német föl ne kutatná.
Földbõl fölássa, tetõbõl kiszedi, kútból kihalássza.
— Tudok én helyet, ahova a német el nem juthat —
suttogta Lõrinc úr. — Oldjátok el a legnagyobb halászhajót, és hordjátok rá a tárogatókat.
A halászok szót fogadtak. A füzekhez kötött hajók közül eloldozták a legnagyobbat, és rakásra rakták benne a tárogatókat.
— Evezzünk be a Tisza közepére — lépett Árkai a hajóba. — Aki fölfér, jöjjön velem.
Az emberek betódultak, és kieveztek a mélyvízre. Akkor Árkai fölvette az elsõ tárogatót, és belecsúsztatta
a vízbe.
— No, itt meg nem találja a német, bár utána menne!
— fohászkodta el magát.
— De uram, én se találom meg! — kapott utána riadtan a tárogató gazdája.
— Várj, fiam, majd jelt csinálunk a hajóra azon a helyen, ahol leeresztettük — mosolygott Árkai a bozontos bajusza alatt, s bevágta egy kicsit a kardjával a
hajó peremét. — A vágás irányába aztán majd kihalászhatod.
Aztán fogta a másodikat, azt is leeresztette, s megint
csinált egy vágást. Mire mind a száz tárogatót leeresztette, akkorra úgy összevissza volt faragcsálva
a hajó, mint mikor a gyerek tarkára faragja a nyárfavesszõt.
— No, most már jöhet a német — eveztetett vissza
Lõrinc úr a partra.
Egy-két nap múlva meg is érkeztek a labancok tárogatót égetni. Minden bokrot összetúrtak, minden tetõt megbontottak, minden kutat megcsáklyáztak, de
nyomát se találták a veszedelmes hangszernek. Tovább is faluztak aztán nagy megelégedetten.
Ahogy elhúzódtak, mindjárt meglepték a muladi tárogatósok a megjegyzett hajót, és nekifogtak a Tiszán a
tárogatóhalászásnak. Napestig hányták a kotróhálót,
halat is fogtak tömérdeket, csak éppen tárogatót
nem fogtak.
— Éppen itt eresztettük le — nézegette egyik-másik
a faragásokat.
— Az ám, de nem a hajót kellett volna megjegyezni,
hanem a vizet — kaptak észbe a többiek nagy felzúdulással. — Elámított bennünket Lõrinc úr.
Akkorra Lõrinc úr is odavitette magát egy ladikon, és
lecsillapította a fejedelem tárogatósait.
— Nem ámítottalak el benneteket, fiúk, csak megmentettelek a hazának. A harcok ideje letelt, most
már szolgáljatok neki békességes munkával.
— Hát most már sose szólalnak meg többet a tárogatók? — kérdezték elszomorodva a muladiak. — Hiszen a fejedelem azzal biztatott bennünket.
— Ha a fejedelem mondta, úgy is lesz — csillant föl a
szeme Lõrinc úrnak.
S csakugyan úgy is lett. A muladiak azt mondják, azóta sokszor megszólaltak már csöndes éjszakákon a
tárogatók a Tisza fenekén. Keserves búgás szakad föl
a vízbõl, ha baj éri a magyart, csendes hálaadás zendül föl, ha öröme van.
Móra Ferenc: Mondák és mesék

Rejtvény
1. Mi vagyok?
Testvére a harmatnak
a hideg idõ társa,
mert az ember õt csakis
télidõben látja.
2. Mi a napisten görög neve?
a. Poszeidon
b. Zeusz
c. Vénusz
d. Héliosz
3. Melyik ország ez?
ÁIDNA
Beküldési határidõ: március 3.
Sok szerencsét!

Megfejtés
1. Híres nagyjaink
a. Fazekas Mihály
b. Katona József
c. Arany János
d. Molnár Ferenc
2. A 16.
3. GYÛRÛ
Helyes megfejtést sajnos senki nem
küldött be.

Farsang
a bölcsiben

Február 20-án, pénteken tartották farsangi ünnepségüket a bölcsõde kis palántái. Sokan hangulatos jelmezt öltöttek, és vidám dalokkal köszöntötték a
jeles napot. Köszönjük a szülõknek a
sok édességet, gyümölcsöt és innivalót,
melyek emelték a csöppségek kedvét.
A szakács néni az alkalomhoz illõen
farsangi fánkot sütött. Remek hangulatban telt el a piciknek ez a napja.
Tudósítónktól
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Február 28., 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 Színek és ízlések
13.25 Kalandok égen és vizen 15.05 Gyermekszínház
16.05 Teknõc a láthatáron 16.40 Géniusz 17.10 Szegény
milliomosok 18.00 Az étterem 19.00 Luxor-sorsolás
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Miss Marple – Az alibi 22.05 ’89
MoziKlub 22.10 Cigányok ideje 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.55 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.25
Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek 10.10
Receptklub 10.30 Játék 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Havazin 13.15 Egy rém rendes
család 14.10 A hálózat csapdájában 15.05 Mr. és Mrs.
Smith 15.55 Eltûntnek nyilvánítva 16.45 Spionfióka
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Zorro álarca
22.15 Túl mindenen 2.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 Mókás állatvilág 10.35
Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.10 Babavilág
11.45 Egy rém rendes család Budapesten 12.20 Hegylakó 13.20 Charlie – Majom a családban 14.20 Bûbájos
boszorkák 15.15 Az igazság harcosai 16.15 Kate és
Leopold 18.30 Tények 19.05 10! 20.05 Pofa be! 21.40
Solo, a tökéletes fegyver 23.25 Mentsd meg a pomponlányt!
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

Március 1., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.05 Katolikus krónika 9.30
Egyházi naptár 9.45 Örömhír 10.10 Baptista ifjúsági mûsor 10.20 Mai hitvallások 10.45 „Így szól az Úr!” 10.50
Engedjétek hozzám… 11.00 Görög katolikus liturgia
12.10 Hírek 12.20 Bajnokok Ligája magazin 12.50 TS férfi bajnoki kosárlabda-mérkõzés 14.40 Extra - Kultúrháttér
15.10 Múlt-kor 15.40 Légfrissítõ 16.10 Fõtér 17.05 Kultúrház 17.55 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 Infománia 6.30
Digimonok 6.50 Kölyökklub 9.05 A tini nindzsa teknõcök
új kalandjai 9.25 Star Wars – A klónok háborúja 9.55 Receptklub 10.15 Játék 11.15 MeneTrend 11.40 Tuti gimi
12.00 Híradó 12.40 Doki 13.40 A dadus 14.10 M, mint
muskétás 15.10 Idõbe zárva 16.00 Hatoslottó-sorsolás
16.10 A szél és az oroszlán 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11
20.00 Az utolsó gyémántrablás 21.45 Heti hetes 22.15
Ellen Rimbauer naplója 0.55 Portré 1.25 Harcos utcák
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.40 Nagyon különleges ügyosztály
11.10 Két testõr 11.45 Stahl konyhája 12.20 Quantum
Leap – Az idõutazó 13.10 Miért pont Brian? 14.00 Flash
Gordon 15.00 Smallville 15.55 Kyle, a rejtélyes idegen
16.45 Dzsungelbõl dzsungelbe 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Bridget Jones naplója 21.55 Meggyanúsítva
23.55 Képírók 2.00 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 Rá-

diószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

Március 2., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant’ Angelo – Egy kórház hétköznapjai
10.00 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 Átjáró 15.00
Pénz-vidék 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Balett ABC Henriettel 16.35 Szempont 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók
17.50 Mobilvers 17.55 Egy lépés elõre 18.55 Bûvölet
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 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.10
Visszajátszás 23.50 Kultúrház 0.30 Hírek 0.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.25 V.I.P. – Több, mint testõr 15.25
Gyõzike 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf – A celebek hete 20.00 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 A mentalista 22.10 Dr. Csont 23.20
Amerikai masszázs 1.00 Reflektor 1.15 Bundesliga 2.25
Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.00 Kvízió délelõtt
10.35 Teleshop 11.40 Kvízió 12.40 Álomhotel 14.20 Perzselõ szenvedélyek 15.25 Az áruló 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 22.25 Elit egység 23.25 Különleges ügyosztály 0.15 Tények este 0.45 Bad karma –
Visszajáró lelkek 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23
Szerkesztõségi órán 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

Március 3., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant’ Angelo – Egy kórház hétköznapjai
10.05 Védelmi jog 11.10 Fõtér - Eger 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 Kézfogás 15.00 Sírjaik hol domborulnak… 15.30 Szívtipró
gimi 16.20 Balett ABC Henriettel 16.35 A la Carte 17.30
Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 Mobilvers 17.55 Egy
lépés elõre 18.55 Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.25
Életképek 22.10 Kedd este 22.50 Kultúrház 23.00
MobilVers 23.05 Az utókor ítélete 23.35 Hervadó virágok
1.05 Hírek 1.10 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.40 Mindent a szerelemért 15.25
Gyõzike 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Terminátor – Sarah Connor krónikái 22.10 Túsztárgyalók 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.50 Reflektor 0.10 Partypoker.net 1.15 Autómánia
1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 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 Áruló szerelem 14.20 Perzselõ szenvedélyek 15.25 Az áruló 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 22.25 Rúzs és New York 23.25
A médium 0.15 Tények este 0.45 Szemétdomb 2.10 Aktív

2009. február 26. Bogárd és Vidéke
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 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

Március 4., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant’ Angelo – Egy kórház hétköznapjai
10.05 Védelmi jog 11.10 Fõtér - Szigetköz 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 Átjáró 15.00 Kormányváró 15.30 Szívtipró gimi
16.20 Balett ABC Henriettel 16.35 A TV ügyvédje 17.30
Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 Mobilvers 17.55 Egy
lépés elõre 18.50 Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Montalbano felügyelõ 22.15 Szerda este 22.55 Kultúrház 23.05 Mobilvers 23.10 Lapozó 23.40 Kóbor szellemek 1.25 Hírek
1.30 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.20 Stanley, a szerencse fia 15.25
Gyõzike 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Amerikai pite 23.20 Az egység 0.15 Reflektor 0.35
Dühös angyal 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.00 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 11.20 Kvízió 12.20 American
Graffiti 14.20 Perzselõ szenvedélyek 15.25 Az áruló
16.20 Bostoni halottkémek 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.25 Doktor House 22.25 Shark – Törvényszéki ragadozó 23.25 A Donnelly-klán 0.15 Így készült a Tavaszébredés címû musical 0.45 Tények este 1.15 Halálos
hullámhossz 3. 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Egypercesek 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

Március 5., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant’ Angelo – Egy kórház hétköznapjai
10.05 Védelmi jog 11.10 Fõtér – Velencei-tó 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05
Popsziget 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Rondó 14.35 Átjáró 15.00 Gyermekélet 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Balett
ABC Henriettel 16.35 Különös történetek 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók 17.50 Mobilvers 17.55 Egy lépés
elõre 18.55 Bûvölet 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 22.50 Kultúrház 23.00
MobilVers 23.05 Extra – Kultúrháttér 23.35 Euro – Taxi
0.05 Magánbeszélgetések 0.55 Hírek 1.00 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.40 Hunley – Harc a tenger alatt 15.25
Gyõzike 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül
23.50 Ments meg! 0.50 Reflektor 1.05 Infománia 1.40
Fókusz

Bogárd és Vidéke 2009. február 26.
TV2: 6.00 Strucc 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 Tizenhat
szál gyertya 14.20 Perzselõ szenvedélyek 15.25 Az
áruló 16.20 Bostoni halottkémek 17.20 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban
20.20 Hal a tortán 21.25 War, Inc. – Jó üzlet a háború
23.30 4400 0.30 Tények este 1.00 Strucc 1.30 4400
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 13.27 Békés Pál olvassa fel novelláit 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

Március 6., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant’ Angelo – Egy kórház hétköznapjai 10.05 Védelmi jog 11.10 Fõtér – Bükkfürdõ
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Sorstársak
12.50 Légfrissítõ 13.20 Körzeti magazinok 14.10
Közlekedõ 14.20 Átjáró 14.50 Évgyûrûk 15.45 Ablak
16.40 100 év – Játék a színház 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradók 17.50 Mobilvers 17.55 Egy lépés elõre 18.55 Bûvölet 19.25 MobilVers 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré
21.10 Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.50 Beugró
23.45 MUSA – A harcos 1.10 Hírek 1.20 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS teleshop 6.00 Reggeli 10.05
Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 13.40 Afrikai expressz 15.25
Gyõzike 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.15
Gyilkos elmék 23.20 A hatalom hálójában 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Harcos utcák 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 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 Ki kell a nõknek? 14.20 Perzselõ szenvedélyek
15.25 Az áruló 16.20 Bostoni halottkémek 17.20
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40
Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.25 Alfie
23.15 Pókerstars.hu 0.15 Tények este 0.45 Hõsök
1.35 Drága testek 2.25 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 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség 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 28., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci: Sárkeresztúr KIKE–Pentagri, Extrém–Légió, Kézilabda: T-34–Gréta (férfi), Gázmodul–Légió (nõi), Trombi 4.
(10’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Sárdi a tengerész
(145’), Nyulász Péter a Zengõ Óvodában (ism., 54’) 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Ovibál Töbörzsökön (35’), Mészöly alapítványi bál (40’), Farsang Pusztaegresen (30’),
Ágotai ovisok farsangja (25’), Néptánc gála Cecén (55’)
Március 1., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Sárdi a
tengerész (145’), Nyulász Péter a Zengõ Óvodában (ism.,
54’) 13.00 Heti híradó 15.00 A sörpatikai verekedésrõl (20’),
Teremfoci eredményhirdetés (60’), Beszélgetés egy bíróval
4. (70’), Olvassunk egymásnak 3. (33’) 19.00 Heti híradó
20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 8. (60’), Evangélikus istentisztelet (68’), Életrevaló (26’)
Március 2., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ovibál
Töbörzsökön (35’), Mészöly alapítványi bál (40’), Farsang
Pusztaegresen (30’), Ágotai ovisok farsangja (25’), Néptánc
gála Cecén (55’) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci:
Sárkeresztúr KIKE–Pentagri, Extrém–Légió, Kézilabda:
T-34–Gréta (férfi), Gázmodul–Légió (nõi), Trombi 4. (10’)
19.00 Heti híradó 20.00 Igari télûzõ (30’), Dr. Makkos Norbert elõadása 5. (70’), Természeti értékeink 7. (25’), Köõ Pál
(30’), Varga Gábor (84’)
Március 3., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 8. (60’), Evangélikus istentisztelet
(68’), Életrevaló (26’) 13.00 Heti híradó 15.00 Igari télûzõ
(30’), Dr. Makkos Norbert elõadása 5. (70’), Természeti értékeink 7. (25’), Köõ Pál (30’), Varga Gábor (84’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Filmszemle (28’), Galambászbál (30’), III. Szakács Tüzép Kupa 1., 2. (51’ és 41’), Kiállítás a dégi kastélyban (62’)

Március 4., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Filmszemle
(28’), Galambászbál (30’), III. Szakács Tüzép Kupa 1., 2.
(51’ és 41’), Kiállítás a dégi kastélyban (62’) 13.00 Heti híradó 15.00 Hajókiállítás (35’), Papföldi majális (25’), Lajtos
Anna koncertje (51’), 7 éves a Margaréta nyugdíjasklub
(120’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Kézilabda:
Gázmodul–Seregélyes (nõi 43’), Alap–Gréta Bútor (ffi 43’),
Eredményhirdetés (35’), Sárbogárdi nõi kézilabdakupa
(80’)
Március 5., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kézilabda: Gázmodul–Seregélyes (nõi 43’), Alap–Gréta Bútor
(ffi 43’), Eredményhirdetés (35’), Sárbogárdi nõi kézilabdakupa (80’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Filmszemle
(28’), Galambászbál (30’), III. Szakács Tüzép Kupa 1., 2.
(51’ és 41’), Kiállítás a dégi kastélyban (62’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 8. (60’), Evangélikus istentisztelet (68’), Életrevaló
(26’)
Március 6., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Hajókiállítás (35’), Papföldi majális (25’), Lajtos Anna koncertje
(51’), 7 éves a Margaréta nyugdíjasklub (120’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 8. (60’), Evangélikus istentisztelet (68’), Életrevaló
(26’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Filmszemle (28’), Galambászbál (30’), III. Szakács Tüzép Kupa 1., 2. (51’ és 41’),
Kiállítás a dégi kastélyban (62’)
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 26., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: P.egresi Fiúk–B. B. Truck, Bad Boys–Hörpintõ,
Kézilabda: Ferta Gumi–Gázmodul, Alap–T34 13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Verses délután a reformátusoknál
(93’), Az ember rendeltetése és a gyógyulás – 7. (99’)
Február 27., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Beszélgetés egy bíróval – 4. (72’), Olvassunk egymásnak –
3. (33’), Farsang P.egresen (27’) és az ágotai oviban (30’)
13.00 Heti híradó 14.00 Verses délután a reformátusoknál
(93’), Az ember rendeltetése és a gyógyulás – 7. (99’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Néptáncgála Cecén
(51’), Verekedés a Sörpatikában (23’), Teremfoci ered.hird.
(27’), Ovis bál Töbörzsökön (38’), Mészöly-bál (39’)
Február 28., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: S.keresztúr KIKE–Pentagri, Extrém–Légió, Kézilabda: T34–Gréta, Gázmodul–Légió 13.00 Heti híradó 14.00
Nyulász Péter a Zengõ óvodában (54’), Trombi – 4. (7’),
Filmszemle (28’), A reformátusok orgonája (58’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Beszélgetés egy bíróval –
4. (72’), Olvassunk egymásnak – 3. (33’), Farsang P.egresen (27’) és az ágotai oviban (30’)
Március 1., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Nyulász Péter a Zengõ óvodában (54’), Trombi – 4. (7’),
Filmszemle (28’), A reformátusok orgonája (58’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Néptáncgála Cecén (51’), Verekedés a Sörpa-

tikában (23’), Teremfoci eredményhirdetés (27’), Ovis bál
Töbörzsökön (38’), Mészöly-bál (39’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Verses délután a reformátusoknál
(93’), Az ember rendeltetése és a gyógyulás – 7. (99’)
Március 2., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Beszélgetés egy bíróval – 4. (72’), Olvassunk egymásnak –
3. (33’), Farsang P.egresen (27’) és az ágotai oviban (30’)
13.00 Heti híradó 14.00 Teremfoci: S.keresztúr KIKE–
Pentagri, Extrém–Légió, Kézilabda: T34–Gréta, Gázmodul–Légió 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Nyulász Péter a Zengõ óvodában (54’), Trombi – 4. (7’),
Filmszemle (28’), A reformátusok orgonája (58’)
Március 3., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Verses délután a reformátusoknál (93’), Az ember rendeltetése és a gyógyulás – 7. (99’) 13.00 Heti híradó 14.00
Nyulász Péter a Zengõ óvodában (54’), Trombi – 4. (7’),
Filmszemle (28’), A reformátusok orgonája (58’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Néptáncgála Cecén
(51’), Verekedés a Sörpatikában (23’), Teremfoci eredményhirdetés (27’), Ovis bál Töbörzsökön (38’), Mészölybál (39’)
Március 4., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Néptáncgála Cecén (51’), Verekedés a Sörpatikában (23’),
Teremfoci eredményhirdetés (27’), Ovis bál Töbörzsökön
(38’), Mészöly-bál (39’) 13.00 Heti híradó 14.00 Beszélgetés egy bíróval – 4. (72’), Olvassunk egymásnak – 3. (33’),
Farsang Pusztaegresen (27’) és az ágotai oviban (30’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Teremfoci:
Sárkeresztúr KIKE–Pentagri, Extrém–Légió, Kézilabda:
T34–Gréta, Gázmodul–Légió

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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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
MUNKÁK VÁLSÁG IDEJÉN
DIPLOMÁSOKNAK, VEZETÕKNEK!
Fõállások, kiegészítõ munkák.
http://karriertanacsado.c8.hu
GYÓGYMASSZÕR Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható.
06 30 568 9411
PAPFÖLDÖN 4 szobás, nagy
CSALÁDI HÁZ eladó. Lakást beszámítok.
06 (30) 361 1210
KÉTÉVES, háromszobás
CSALÁDI HÁZ eladó.
Telefon: 06 (70) 773 1172
Ha ESKÜVÕJÉT
az AMADEUS ÉTTEREMBEN megrendeli
2009. március 31-éig,
10%-os ÁRENGEDMÉNYT adunk!
Vadonatúj étterembelsõ, minõségi menüsor,
szakszerû kiszolgálás, légkondicionált terem,
a legkedvezõbb árak.
06 (25) 463 286

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)
Sárbogárd központjában lévõ társasházban, 80
m2-es elsõ emeleti lakás eladó. 06 (30) 994 1332, 06
(20) 216 7202. (345047)
Lakás eladó. 06 (30) 209 9371. (345244)
Dolgozz otthon, legyél független! Kérj ingyenes tájékoztatót! www.otthonimunka.biz/kajarijutka
Háromszobás 78 m2-es 2. emeleti frissen felújított
téglalakás eladó a József Attila utcában. Érdeklõdni:
06 (30) 481 4266. (345260)
Németbõl korrepetálást vállalok. 06 (30) 592 2029.
(345546)

Németjuhász kölykök eladók. 06 (20) 598
6033.(345256)
Szoba kiadó Sárbogárd központjában. 06 (20) 414
7626.
Ingatlan: lakások, kertes házak, szántódi, víz közeli
kétszintes üdülõ eladók. 06 (20) 398 5178, 06 (30)
830 7095. (345260)
Sárszentágotán új építésû, háromszobás családi ház
eladó. Irányár: 11 M Ft. 06 (30) 407 3348. (345534)
Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó, építési
telek eladó. 06 (20) 515 5922.
Albérlet kiadó. 06 (30) 685 3770. (345592)

Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (20) 516 1837.
(345591)

1 hektár felett Sárbogárdon szántóföldet vennék,
vagy hosszú távra bérelnék. 06 (30) 513 5180. (345596)
Árpád-lakótelepi elsõ emeleti, erkélyes, felújított lakás hosszú távra kiadó. Irányár: 22.000 Ft + rezsi. 06
(70) 313 6917. (345418)
Lakás eladó. 06 (20) 442 1169. (345296)
Kiadó 20 m2-es iroda, illetve üzlethelyiség az új üzletközpontban. 06 (70) 332 1393. (345415)
Régi zongora eladó. 06 (70) 335 6413.
Családi ház eladó Sárbogárdon, 14,9 M Ft. 06 (70)
335 6413.
Sárbogárd központjában lakás eladó, vagy kiadó. 06
(30) 354 4825.
Bejárónõt keresek a reggeli órákra, munkanapokon.
06 (70) 770 7292.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és környékén. Keresse az ingatlanokat egy helyen, nálunk.
Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek; díjmentes
hitelügyintézés szinte az összes magyarországi bankhoz. Spórolja meg az ügyintézéssel, sorban állással
járó kellemetlenségeket, elintézzük Ön helyett. 06
(30) 491 5363. (345599)
Lucernamag eladó, 700 Ft/kg. 06 (25) 460 969.
Jelzáloghitelek, személyi kölcsön túlzó ígéretek nélkül. 06 (70) 453 7289.
Visszhitel, szabadfelhasználású kölcsön gépjármû
fedezettel. 06 (70) 453 7289.
Családi házak, panellakások Sárbogárdon és környékén akciós áron eladók. 06 (70) 676 8475.
Aluplast nyílászárók óriási árzuhanással 06 (70) 676
8475.
Takarítást vállalok. 06 (70) 453 7289.
S.O.S. személyi kölcsön. 06 (70) 453 7289.
Összkomfortos családi házat bérelnék kerttel, melléképülettel, garázzsal Sáregres, Sárhatvan és
Pusztaegres területén. 06 (30) 228 5600.

VESZÉLYES FÁK
kivágása garanciával.
06 (20) 437 4869
ÁRON ALUL sürgõsen eladó elsõ emeleti,
erkélyes KÉTSZOBÁS LAKÁS
az Árpád-lakótelepen. 06 (30) 3020 586
Minõségi IMPORT HASZNÁLTRUHA és
CIPÕVÁSÁR! Minden korosztálynak.
LAKÁSTEXTIL!
Ruha: 500 Ft/szatyor, cipõ: 300 Ft/pár,
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT:
2009. március 6., 8 órától.
Óriási SZOLÁRIUM-AKCIÓ!
„ANDI” kozmetika, 06 (20) 495 1316
TÛZOLTÓKÉSZÜLÉKEK ellenõrzése,
hitelesítése SÁRSZENTMIKLÓSON,
Iszak Ernõ vállalkozó. 06 (70) 536 7274
ELSÕ EMELETI másfélszobás lakás ELADÓ.
06 (70) 536 4429
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

FORNETTI
LÁTVÁNYPÉKSÉG
nyílt
Sárszentmiklóson
(a húsbolt mellett).
Szeretettel várunk minden
kedves vásárlót!

PEKING ÁRUHÁZ
nyílt a SPAR-ral szemben!

RUHÁK, CIPÕK
és még sok minden más...
Nõi, férfi hosszú ujjú pólók
800-1500 Ft-ig
Sportcipõk 1200 Ft-tól
Nõi divatcipõk olcsó áron!
Hozzánk megéri bejönni!

Nyitva vagyunk 8-18 óráig.
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VÁLTSON NÁLUNK
FORINTHITELRE!
Nálunk árfolyamkockázattal nem kell számolnia!
(Most folyósítási jutalék és szerzõdéskötési díj nélkül!)
SZEMÉLYI HITELEK: szabad felhasználású THM: 19,67–21,83 %

LAKÁSCÉLÚ HITELEK: (felújítás, házvásárlás, házépítés).

Akár 20 évre! THM: 16,30–17,18 %

A fenti adatok tájékoztató jellegûek, a Takarékszövetkezet részérõl nem minõsülnek ajánlattételnek!

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi településeken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.
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Nyílt
tér
Gondolkodjunk!
A nevetés gyógyít, ezért már csütörtökön
gyógyultnak nyilvánítottam magam. Fél
órát röhögtem a képviselõ-testület ugyanazon ülésének felvételén, annak ismételt
megtekintése után. Igaza van a reklamálóknak, tényleg volt parázs vita, amibe valószínû, hogy én elõször belealudhattam.
Az ismétlés utolsó kockái után megjelent a
képernyõn a „Bogárdi TV” felirat, majd az
elsõ reklám: „Fogsorjavítás Sárbogárdon”. Na, teljesen kész voltam.
Meglódult a fantáziám, mivel vizuális típus
vagyok, már láttam a jövõt! Modern vadnyugat nálunk, csak nekünk. Ezentúl az
„ÉN Városom”, bocsánat, a fejedelmi többest használva a „MI Városunk” testületi
ülése elõtt a képviselõk beállnak autóikkal
a fõtérre, mintha kikötnék a lovaikat az ivó
elé, pisztolyaik helyett a „protkóikat” teszik le a serifnek a bejárat elõtt, mert veszélyes eszközöket nem lehet bevinni a
küzdõtérre, az ülésterembe. Aztán jöhet
az ügyeink intézése, pártatlanul, elfogulatlanul, csak a lakosság szempontjait figyelembe véve, bandákba verõdés nélkül. Egy kis kézitusa belefér érvelésként,
hiszen nyugodtak lehetnek
õk is, meg mi is, mert van
fogsorjavítás
Sárbogárdon.
Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Heti idõjárás
Pénteken eleinte
többfelé számíthatunk kisebb esõre,
havas esõre, északkeleten havazásra,
majd felszakadozik
a felhõzet, és a napos idõszakok mellett csupán záporok,
a hegyekben hózáporok fordulhatnak elõ.
Szombaton északon átmenetileg újra megnövekszik a felhõzet, ott szórványosan kisebb
esõ is lehet, de az ország nagy részén
hosszabb-rövidebb idõre kisüt a nap. Az ezt
követõ napokban változóan felhõs lesz az ég,
számottevõ csapadék nélkül. Északon, északkeleten lesz több a felhõ, ott néhol makacs
ködfoltok is lesznek, míg az ország többi részén tavasziasra fordul az idõ: a nappali hõmérséklet egyre nagyobb területen éri el a 10
fokot. A legmagasabb értékek délnyugaton
várhatóak.
www.metnet.hu

Gyorshajtás
Néhány megjegyzés a „Meglepetés Valentin-napra” és
az „Attila utcában 50 ezerért” címû olvasói levelekhez
Tisztelt autóstársak!
Sajnálom, hogy elõre nem tervezett kiadásokra kényszerültek, de aki gépjármûvet
vezet, többnyire rendelkezik érvényes vezetõi engedéllyel, ami azt is tanúsítja, hogy
az illetõ ismeri a KRESZ elõírásait. Az Attila utcát arra feljogosított jogszabályalkotó testület nyilvánította lakó-pihenõ övezetté. Az ezt jelölõ táblákat kihelyezték,
azok láthatók. Arról nem a jogalkotó vagy
a rendõrség tehet, hogy Önök nem ismerik
a kapcsolódó elõírásokat. A Magyar Köztársaság bármely településén találkozhatnak ezzel a táblával. Ha máshol szegnek
szabályt, akkor kit okolnak?
Másrészt miért gondolja bárki is, hogy a
honvédségi lakótelepen élõknek ne lenne
joguk ugyanolyan nyugodt pihenéshez,
mint a más lakótelepeken vagy a családi
házban élõknek? Miért ne engedhetnék
ugyanolyan nyugodtan játszani a gyermekeiket a lakótelep területén, mint a családi
házban élõk? Itt nincs kerítés, itt a csökkentett sebesség a védelem.
Az pedig, hogy valaki a szabályszegést a lakótelep szemetes állapotával hozza összefüggésbe, egy óvodás gyerek fejlettségét
sejteti.
A kihelyezett táblák jelentésének könynyebb értelmezése végett idézném a
KRESZ idevonatkozó elõírásait:
Közlekedés lakó-pihenõ övezetben
39/A. § (1) Lakó-pihenõ övezetbe – a „Lakó-pihenõ övezet” jelzõtáblától a „Lakó-pihenõ övezet vége” jelzõtábláig terjedõ területre – csak a következõ jármûvek
hajthatnak be:
a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat
szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 2500 kg megengedett legnagyobb össztömegû gépkocsi, a
betegszállító gépjármû, motorkerékpár és
ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros
kerékpár, állati erõvel vont jármû és kézi-

kocsi, a kommunális szemét szállítására
szolgáló jármû, továbbá az oda áruszállítást végzõ legfeljebb 3500 kg megengedett
legnagyobb össztömegû tehergépkocsi,
c) az ott lakók költöztetését végzõ tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építõ- és tüzelõanyagot szállító
tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
f) az út- és közmû építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetõleg postai gyûjtõ- és kézbesítõszolgálat ellátására szolgáló jármû, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.
(2) A lakó-pihenõ övezetben jármûvel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
(3) A lakó-pihenõ övezetben a vezetõnek
fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok
biztonságára. Ha az úton járda nincs,
a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a jármûvek forgalmát
azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,
b) jármûvel várakozni csak az erre kijelölt
területen szabad.
Egy kis segédlet
az aktuális bírságtarifákból:
A 20 km-es sebességkorlát (lakó-pihenõ
övezet) túllépése
26-30 km 30 ezer Ft
31-32 km 40 ezer Ft
33-36 km 60 ezer Ft
37-40 km 90 ezer Ft
41-50 km 130 ezer Ft
51- km 300 ezer Ft
Amint a fentiekbõl látszik, tilos az átmenõ
forgalom is. Ennek „tarifája” engedély
nélküli behajtás címén 50.000 Ft.
(GS)

Tisztelt Elõfizetõnk!
Tájékoztatjuk, hogy a Kábelsat-2000 Kft. tulajdonát képezõ sárbogárdi kábeltelevízió- és internethálózatot a TARR Kft. 2009. április 1-jei hatállyal megvásárolta. A hálózatok üzemeltetését, karbantartását,
valamint az elõfizetõi díjak számlázását 2009. április 1-jétõl változatlan feltételek mellett a TARR Kft.
végzi.
A törvényi elõírásoknak megfelelõen a TARR Kft.-vel minden elõfizetõnek új szerzõdést kell kötni. A
szerzõdés megköthetõ személyesen az ügyfélszolgálatunkon (Sárbogárd, Ady E. út 153.,Telefon:
20/977-0197, az OTP-vel szemben), vagy az Önt személyesen megkeresõ megbízott üzletkötõinknél.
Amennyiben bármilyen kérdése merül fel az átállással kapcsolatosan, kérem, forduljon hozzánk bizalommal!

Elérhetõségeink:

Telefon: 06-40-200-718, 06-22-503-259,
e-mail: kabelsat@kabelsat.hu
Tisztelettel: Czövek György ügyvezetõ, Kábelsat-2000 Kft.

