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Mindenkinek jutott egy-egy érem, újra
Sárbogárdra került a felnõtt bajnoki cím!

Hiába hívták föl többen is a figyelmet már elõre a bel- és csapadékvíz okozta várható problémákra, nem volt meglepõ, hogy az
enyhébb idõ beköszöntével Sárbogárdon ismét gondot okoz a víz.
Az esetek, amik szerkesztõségünk tudomására jutottak, tipikusak
és magukért beszélnek.

Írás a 11. oldalon.

Hajrá, kézilabdások, hajrá, VAX!
Tinódon, a Sövény utca–Csík utca–Mészöly Géza utca háromszögében tó alakult ki, mely öt ingatlant is érint. Az esõ miatt pedig ismét fölbugyog a fekáliás szennyvíz a csatornából. A fertõzésveszély miatt ki lesz a felelõs?

A sárbogárdi férfi kézilabdacsapatról 2009. november 26-ai számunkban olvashattak legutóbb beszámolót. A fiúk a megyebajnokság gyõztesei voltak az õszi fordulóban. Óriási összefogásnak
köszönhetõ ez a siker. A szurkolók lelkesedése és persze a családok, a támogatók önzetlen segítsége is kellett a jó eredményhez.
Megnyugodtak-e már a kedélyek az õszi nagy viták óta? Errõl kérdeztem Sinka Attilát, Kéri Zoltánt és Rehák Sándort.

(Írásunk a 3. oldalon olvasható.)

(Írásunk a 7. oldalon olvasható.)

KÜLÖNDÍJASOK

Teremfoci
2009/2010
Hát véget ért a városi
teremlabdarúgó-bajnokság, mely több hónapig vette igénybe a
versenyszervezõket,
játékvezetõket, a csapatok játékosait.

A LEGSPORTSZERÛBB CSAPAT: OMV

Írás a 10-11.
oldalon.
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Mi lesz a rendelõintézettel?
Az elmúlt héten olyan hír terjedt a városban, hogy a felújítás idejére, 6 hónapra bezár a sárbogárdi rendelõintézet, és minden
szakrendelést, még a laboratóriumot is beviszik erre az idõre Székesfehérvárra. Ez a hír hihetetlennek tûnt, de a péntekre összehívott egyeztetõ tárgyaláson kiderült: ezt a kórház részérõl egészen
komolyan gondolták.
Azt mondani se kell, hogy milyen problémát jelentene, ha még
egy laborvizsgálatért is Székesfehérvárra kellene utazni Sárbogárd 30 km-es körzetébõl a betegeknek. Ezért vállalta Varga Gábor az egészségügyi dolgozók kérésére, hogy megszervezi az
egyeztetõ megbeszélést. Varga Gábor egyébként is szívén viselte
a szakrendelés megújítását, a rendelõintézet korszerûsítésének
ügyét, nemcsak mint kistérségi alelnök, hanem mint Cece polgármestere, a Fejér Megyei Közgyûlés egészségügyi bizottságának
tagja, a megyei önkormányzati bizottság elnöke.
Persze, ennek az egyeztetésnek a megszervezése igazából a kórház vezetésének lett volna a feladata, de nekik különösebb érdekük nem fûzõdött ahhoz, hogy a felújítás ideje alatt Sárbogárdon
megszervezzék a szakrendelést.
Mint kiderült, április 15-étõl már át kell adni az építõk számára az
épületet munkaterületnek. Addig már csak másfél hónap van.
Nem lesz könnyû ilyen rövid idõ alatt megszervezni, hogy minden
maradhasson helyben. Hogy mégis sikerült gyorsan megegyezni,

az elsõsorban a résztvevõk kompromisszumkészségén múlott. Az
egészségügyi dolgozók, a kórház vezetése, az ÁNTSZ és Sárbogárd polgármestere együtt egyórás megbeszélésen minden szakrendelés elhelyezésében meg tudtak egyezni.
A sikeres tárgyalásról örömmel tájékoztatott Juhász János polgármester. Elmondta: mivel az orvosi ügyelet épületrészén nem
lesz felújítás, az ügyelet mellett mûködhet a gyermekorvosi rendelés, gyermek-szakrendelés, dr. Oroszlány László körzeti orvosi
rendelõjében lesz a belgyógyászat, a bõrgyógyászat és a reumatológia. A Tompa Mihály utcában, a most felújított orvosi rendelõben helyet kaphat a laboratórium, és itt rendelhet dr. Nemes Mária és Csanádi doktor is. Dr. Szász Zsuzsa üres fogorvosi rendelõjében kapna helyet a fogorvos és a fizikoterápia.
Varga Gábor arról tájékoztatott, hogy az elhelyezéssel kapcsolatos költségekrõl is megállapodtak. Ezen a héten pénteken lesz
még egy megbeszélés, amikor a részleteket tisztázzák.
Az a fontos, hogy a hat hónapig tartó felújítás idejére megmarad
minden rendelés Sárbogárdon.
Bízunk benne, hogy október 30-án egy teljesen megújult, korszerûen felszerelt rendelõintézetet avathatunk fel, amely magas
szinten tudja majd biztosítani Sárbogárd és térsége betegellátását!
Hargitai Lajos

Megújul a sárbogárdi szakrendelõ
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, európai uniós támogatással valósul meg a sárbogárdi szakrendelõ
teljes rekonstrukciója — jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján
az intézményt fenntartó Fejér Megyei Közgyûlés elnöke.
Balogh Ibolya tájékoztatása szerint a beruházás mintegy 442 millió forintba kerül, amihez csaknem 398 millió forint támogatást
nyert a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program pályázatán a megyei önkormányzat. A rekonstrukció keretében felújítják, akadálymentesítik a rendelõ teljes épületét. Sor kerül a nyílászárók, a burkolatok, a liftek cseréjére, a kazánház felújítására,
valamint a fûtési rendszer korszerûsítésére.

Tisztelt Hölgyeim!
Kedves Lányok,
Asszonyok és Nagymamák!

Új szakrendelésekkel bõvül az intézmény ellátása, továbbá fejlesztik a gép- és mûszerparkot. Egyebek között új, korszerû röntgen- és ultrahangberendezést is üzembe állítanak.
Az építési munkálatok hamarosan megkezdõdnek, a rekonstrukció október végén fejezõdik be. A munkálatok idejére kiürítik az
épületet. A szakellátást ez idõ alatt a Fejér Megyei Szent György
Kórház továbbra is Sárbogárdon biztosítja, az alapellátást szolgáló, háziorvosi és fogorvosi rendelõknek a sárbogárdi önkormányzat biztosít helyet.
/H/

TÁJÉKOZTATÓ KÉPZÉSI
LEHETÕSÉGEKRÕL
A „Katonák munkaerõ-piaci reintegrációjának
képzési programja” címû projekt keretében civil
munkaügyi roadshow kerül megrendezésre

A nemzetközi nõnap alkalmából tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket!

2010. március 9-én 18 órai
kezdettel

Tisztelem Önöket azért, mert életet adnak a jövõ nemzedéknek. Családjuk sorsa, otthonuk melegsége fõleg Önöktõl
függ. Szépségükkel, gazdag érzelmi világukkal, bölcs viselkedésükkel gyakran szelídítik meg a férfiakat.

Kívánom Önöknek, bármennyire nehéz is legyen életük, szeretetüket soha ne felejtsék el kimutatni, maradjanak nõk
minden állapotukban, minden körülmények között, mert
mi, férfiak éppen azt szeretjük Önökben, hogy tetõtõl talpig
az életet sugározzák.

a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd klubhelyiségében (volt HEMO, 2. emelet).
A rendezvényre várjuk mindazokat a Sárbogárdon és környékén élõ nyugdíjas katonákat, akik
szeretnének élni a lehetõséggel, és új szakmát,
végzettséget kívánnak megszerezni.
A program elõadói: Szekeres István ny. dandártábornok, partnerségi munkatárs, Szita Róbert
programfelelõs, Pluhár László ny. õrnagy, információspont-vezetõ.
A programmal kapcsolatos elõzetes informálódási lehetõség: a www.tegyonmagadert.hu internetes oldalon.

Juhász János polgármester

A HBE Sárbogárd vezetõsége

Becsülöm Önökben, hogy példát mutatnak nekünk kitartásból, türelembõl, szorgalomból és bizony a kemény munkából
is.
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Leszakadt a kocsi alja
Sárbogárdon a tinódi sorompótól a Katona utcáig kritikán aluli az út állapota. Óriási gödrök vannak az úttesten a honvédségi
laktanya bejárata elõtti kanyarban. A házak elõtti, magasan lévõ aknafedeleken
pedig sok autó fennakadt már.
Ez az út a város kezelésében van. Korábban is volt már sok panasz az út minõsége
miatt. Mindeddig azonban csak ígéretek
voltak arra, hogy egyszer majd megjavítják
az utat, de nem történt semmi.
A téli fagyok utáni hóolvadáskor több helyen még jobban megsüllyedt az úttest, a
megsüllyedt részeken pedig hatalmas tavak alakultak ki.
Az utóbbi hetekben több autó is súlyos sérülést szenvedett a magasan lévõ aknafedelektõl. Egy drága, nagy autó motorblokkját úgy összetörte az egyik aknafedél,

hogy szanaszét repültek belõle a szelepek.
Ha lekapja az olajteknõt, azonnal elfolyik
az autóból az olaj az úttestre.
A környékbeli lakók szóltak, hogy már elegük van a tûrhetetlen állapotokból. Az
úton óriási olajtócsák fokozzák a balesetveszélyt. Az elhaladó autók az olajos vizet
fölcsapják a házakra és a gyalogosokra.
Többször is tettek már panaszt az önkormányzatnál, de a polgármester azt mondta, nincs rá pénz, ezért nem csinálják meg
az utat.
Pedig olcsóbb lenne az út felújítása, mint a
kár, ami itt keletkezik. A sérült autók tulajdonosai ugyanis joggal követelhetik az önkormányzattól, mint az út kezelõjétõl az
okozott kár megtérítését. És egy drága autónál pillanatok alatt többmilliós kár keletkezhet.

Ha a károsultak benyújtják a számlát az
önkormányzatnál, akkor a városvezetés
talán egyszer mégis belátja, hogy olcsóbb
megcsinálni az utat, mint a balesetek következményeiért fizetni.
Hargitai Lajos

Hideg víz, forró helyzet
Hiába hívták föl többen is a figyelmet már elõre a bel- és csapadékvíz okozta várható problémákra, nem volt meglepõ, hogy az
enyhébb idõ beköszöntével Sárbogárdon ismét gondot okoz a víz.
Az esetek, amik szerkesztõségünk tudomására jutottak, tipikusak
és magukért beszélnek.
Tinódon, a Sövény utca–Csík utca–Mészöly Géza utca háromszögében tó alakult ki, mely öt ingatlant is érint. Ennek a területnek régebben volt egy vízelvezetõ árka a Mészöly G. utcai árok felé, ennek egy részét azonban egy ház építése során betemették. A
hivatal ugyanis valamilyen oknál fogva úgy adott építési engedélyt
a tulajdonosnak, hogy arról „lemaradt” az árok. A tulajdonos így
„jogszerûen” járt el.
Most ez a ház is vízben áll. A
tulajdonos egyelõre hajthatatlannak tûnik abban a kérdésben, hogy a telkén át elvezessék a kialakult tavat.
A szóban forgó területen a víz
gyümölcsöst, ólakat és házakat áztat. Ez több okból is veszélyforrást jelent, hiszen a
növények elpusztulhatnak, az
állatoknak és az épületeknek
szintén nem tesz jót, ha vízben
állnak, és az arra járó, játszó
gyermekek szempontjából is
fönnáll a balesetveszély. Nem
beszélve a fertõzésveszélyrõl.
Egy macska például a szemem
láttára esett bele a trágyalével
hígult talajvízbe, majd onnan
kikapaszkodva rohant tovább.
Hogy annak idején miért úgy
adták ki az építési engedélyt, ahogy, azt most ne firtassuk, ám bizonyára van valamilyen eszköz az illetékes hatóság kezében, amivel foganatosítani tudja a víz megfelelõ elvezetését. Máskülönben
azok a lakók, akik önhibájukon kívül kerültek a víz által fenyegetett helyzetbe, biztosan nem hagyják annyiban a dolgot.
Ugyancsak Tinódon még mindig nem oldották meg a szennyvízcsatorna ügyét. A mostani esõzések miatt ismét felbuzog a mocskos lé a Tinódi utcán végig, a csatornafedeleknél, s befolyik az udvarokba, megáll a pangó tavakban és a rosszul kiásott árkokban.

A fertõzésveszély itt is jelentõs. Ha jön a meleg idõ, súlyos
megbetegedések lehetnek emiatt.
A Bethlen Gábor utca sarkánál nem cserélték ki a magasan lévõ
átereszt, emiatt nem folyik el a kiásott árkokból a szennyes lé.
A panaszok a hivatalhoz is eljutottak, így a mûszaki osztály illetékese a közmunkások vezetõjével együtt helyszíni szemlét tartott a
víz sújtotta területeken. Hogy aztán milyen megoldás születik, fõként a magánterületeket érintõ vízelvezetések ügyében, azt majd
meglátjuk. Ugyanis vannak tulajdonosok, akik valamiért ellene
vannak az árkoknak, hiába kezdi ki az õ házukat is a víz. Ha nekik
mindegy, hogy akár a saját házuk is összedõlhet, lelkük rajta — de
a gondatlanságból bekövetkezett károkért nem fizet se a biztosító, se más.
Az viszont fölháborító, hogy egyes emberek értetlenségének, makacsságának, butaságának mások isszák meg a levét — szó szerint.
Másrészt, ha valamire, hát arra kell, legyen pénz az önkormányzatnál, hogy az árokrendszert normálisan rendbe rakják — ez a
közös ügy mindannyiunkat érint, és elõrébb való sok minden más,
nem kötelezõ dolognál, amikre érdekes módon mindig jut keret,
az állandó megszorítások ellenére is.
Ha másban van hatósági szigor, akkor legyen vízügyeinkben is,
mert emberi értékek és sorsok forognak veszélyben!
Hargitai Kiss Virág
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Farsangi táncház Pálfán
A pálfai Rezeda Néptánccsoport „Farsangfarka táncház” címmel, a helyi néptánccsoportok és a népdalkör közremûködésével
hagyományõrzõ, mûsoros táncházat rendezett szombaton a
mûvelõdési házban.
Fellépett a mûsorban a gyermekek néptánccsoportja és a felnõtt
csoport, valamint a népdalkörös asszonyok csapata. A mûsor utáni táncházban a Csurgó zenekar muzsikált. A közös táncokba és

az éneklésbe bevonták a közönséget is. Eközben felelevenítve a
régi hagyományokat volt fánk- és pogácsasütés, valamint régi
népi játékok is színesítették a délután programját.
Hargitai Lajos

Biztonságunk érdekében
A közbiztonsággal kapcsolatos fórumot tartott Batári Róbert r.
fõtörzsõrmester, körzeti megbízott (maga is helyi lakó) Pusztaegresen a hétvégén, a fõként idõsek sérelmére elkövetett csalások okán. Egy országos akció részeként a rendõrség ugyanis
igyekszik olyan hasznos információkkal, tanácsokkal ellátni a lakókat, melyek révén megelõzhetõ, kivédhetõ, hogy a bûnözõk
könnyû prédájává legyünk.
Akárcsak a környék több településén, Pusztaegresen is „tiszteletüket tették” csalók több alkalommal az elmúlt idõszakban, s nem
távoztak üres kézzel. A bûnözõk minden eszközt képesek bevetni
céljuk elérése érdekében. Leginkább az E.ON, vagy valamelyik
kábeltévé munkatársainak adják ki magukat (sok esetben kölcsönkért gépjármûvel, lopott rendszámmal és egyéb jelzésekkel,
hamis igazolvánnyal), de volt olyan település is, ahol például polgárõrnek hazudták magukat.
Mint azt Batári Róbert elmondta: a betörések megelõzésére számos eszköz (riasztó, mozgásérzékelõ, kamera stb.) áll rendelkezésre, amelyeket ki-ki anyagi erejétõl függõen alkalmazhat otthona védelmében, de a legfontosabb a lakók összefogása, egymásra
odafigyelése.
A bevezetõt követõen a jelenlévõk kérdéseket intéztek a körzeti
megbízotthoz. Az itt elhangzottakból talán a legfontosabb kiemelni az alábbiakat:

Meghívó
Az alapi iskola szülõi szervezete nõnapi bált szervez,
melyre ezúton szeretettel meghívjuk.
Helye: mûvelõdési ház.

Ideje: 2010. március 13. 20 óra.
A bál megnyitóján közremûködnek
az alapi általános iskola 8. osztályos tanulói.
A zenét szolgáltatja: a Boros zenekar.
Belépõ: 500 Ft/fõ.

— Manapság nincs olyan szolgáltató, aki valakit kiküldene a fogyasztóhoz pénzt visszafizetni! Ha netán valakinek jár vissza
pénz, azt csekken, a postán keresztül juttatják vissza a szolgáltatók. A leolvasók személye ritkán változik, és egyenruha, igazolvány alapján beazonosítható, de akár be is lehet telefonálni a szolgáltatóhoz, hogy igazolják a leolvasót.
— Ha idegen, gyanús autót, ember(eke)t látnak a faluban, inkább
hívják fel azonnal a rendõrséget vagy a polgárõröket.
— Ha rajtacsípnek ingatlanukon egy tolvajt, betörõt, azonnal értesítsék a rendõrséget, polgárõrséget, és igyekezzenek visszatartani az illetõt a szervek kiérkezéséig.
— Nagy értékû ékszert, készpénzt ne tartsanak otthon!
Az is elhangzott, hogy jó lenne, ha a helyi polgárõrök fiatal csapatához idõsebbek is csatlakoznának, akik koruknál fogva nagyobb
helyismerettel rendelkeznek. Mivel sok idõs egészségi állapota
miatt nem tudott eljönni erre a fórumra, az itt elhangzott információkat adják tovább nekik, hogy a megelõzés legfontosabb szabályait õk is megismerhessék. És nem utolsósorban a lakók a nap
24 órájában bizalommal fordulhatnak a körzeti megbízotthoz és a
helyi polgárõrökhöz.
Hargitai Kiss Virág
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Galambászok fehér asztalnál
Szombaton rendezte a sárbogárdi D13
Postagalamb Sportegyesület évadzáró estjét a Két Kovács vendégfogadóban. Ilyenkor van a díjkiosztó ünnepség is. A korábbi
évekhez hasonlóan az idén is szép eredmények születtek.

bajnokságban ugyanez a sorrend alakult
ki. A középtávú csapatbajnokságban Bereczki Jenõ galambjai teljesítettek a legjobban, második lett Csóri Antal, harmadik Palotás József. A hosszú távú csapatbajnokságon elsõ lett Csóri Antal, máso-

A díjkiosztó ünnepség után közös vacsora
következett, majd tánc Csizmadia János
(Csizi) zenéjére. Éjfélkor megejtették a
hagyományos tombolasorsolást. Utána
hajnalig tartott a mulatság.
Az összesített csapatbajnokság díjait Juhász János polgármester adta át. Elsõ lett
Csóri Antal, második Palotás József, harmadik Bereczki Jenõ. A rövid távú csapat-

dik Bereczki Jenõ, harmadik Palotás József.
A 2002-ben Bóka József által alapított Bóka-kupát Kiss Tamás nyerte. A kupát az
alapító felesége adta át.
A fiatal galambok versenyét Schill György
galambjai nyerték. A champion hímek általános, középtávú és hosszú távú versenyén Csóri Antal galambjai bizonyultak a
legjobbnak. A rövid távú versenyben viszont Bereczki Jenõ galambja lett az elsõ.
Külön kupával díjazták a legjobb ifjúsági
versenyzõt, Viktor Lászlót.
Palotás József rangos elismerést kapott az
országos szövetségtõl. Az idén elnyerte az
Anker Alfonz-díjat.
A galambászfeleségek kupáját, amit minden évben kisorsolnak, Palotás Józsefné
nyerte.

Kisgimisek farsangja
A hagyományokhoz híven idén
is a 7. c osztály szervezte meg a
farsangi mulatságot, amelynek
a „Csillag születik” alapötlete
adott keretet. Az osztályok
rendkívül kreatívak voltak, és
még az osztályfõnökök is jelmezbe bújtak. Láthattunk vicces jeleneteket, zenés produkciókat. A jelmezes felvonulás
után fõleg magyar slágerekbõl
került ki a táncos mulatság
talpalávalója. Fergeteges hangulatban telt a délután, mindenkinek jólesett a lazítás, így
feltöltõdve készülhetnek a kisgimisek a közelgõ Petõfi-napok programjaira.
Petõfi Sándor Gimnázium

Hargitai Lajos

A rendezvényt támogatták:
Városi önkormányzat Sárbogárd, Horváth
Mihály — Caloria Diszkont, Kadlecsik
Miklós, Suzuki Barta, Derecskei Józsefné,
Örkényi Zoltánné, Fõtéri cukrászda,
Domján János, Kukucska Sándor, Orova
Kft., Domján József autószerelõ, Fenstherm Kft., Center Sport, Kovácsné Gyõri
Klára — Intimbolt, Király Mihály, Király
Miklós, Limagrin Central Europa, Monsanto Dekabl Innovation, Molnár István
— tápbolt, Farkas Tamás — Mobil Gumi,
Nyitrai Ferenc — Kécske Kft., Szivárvány
Stúdió — Szolga Ildikó, Vertikál Bt., Szalai István (Székesfehérvár), Szénássy Ferencné — Irka papírbolt, Szalmacell Kft.
(Dunaújváros).
A támogatásokat köszönjük!
D13 PGSE

Kedves természetkedvelõ adózó!
Ha nincs nemesebb és értékesebb támogatható ötlete, mint az, hogy a következõ nemzedék, gyermekeink is megismerhessék a Sárrét csodálatos vízi világát, ezredéves nádasait, tavait, madarait, halait, akkor támogassa a Sárrét Közalapítványt. Ha abban is egyetért velünk, hogy ezt a természeti értéket meg
kell õriznünk, és mindenki számára élvezhetõvé és megtekinthetõvé tennünk,
akkor utalja adója 1 %-át a következõ
számlaszámra:
Sárrét Közalapítvány
7014 Sáregres–Rétimajor
Adószám: 18486331-1-07
OTP: 11742135-20082532
Köszönjük!
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Cecei Bonnie és Clyde
Február 24-én egy fiatalkorú cecei fiú tett bejelentést kora délután, mert elmondása szerint a település Árpád utcájában három
fiatalkorú fiú és gyermekkorú lány bántalmazta. A fiú a bántalmazás következtében könnyen sérült.

2010. március 4. Bogárd és Vidéke

Kinevezték a kapitányt
Dr. Ozsváth Zsolt rendõr õrnagy mindeddig megbízott kapitányként vezette a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot. Fejér megye
rendõrfõkapitánya 2010. március 1-jei hatállyal kinevezte õt a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság vezetõjének. Ezzel egy idõben
Bencze József, az ORFK vezetõje dr. Ozsváth Zsolt rendõr õrnagyot soron kívül alezredessé léptette elõ.
Ezúton is gratulálunk kinevezéséhez Sárbogárd rendõrkapitányának!
Hargitai Lajos

Óvodás korú lányával ment lopni
Február 24-én este egy mezõfalvai nõt állítottak elõ, akit azzal
gyanúsítanak, hogy február 18-án óvodáskorú gyermekével bement egy 67 éves asszony Mezõfalva–Szõlõhegy Ráadás soron lévõ házába, ahonnan készpénzt tulajdonított el. A nõ megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 24-én társaival ismételten elment az asszonyhoz, a ház ajtaját magukra és a sértettre zárták,
hogy megakadályozzák abban, hogy a házát elhagyhassa. Cselekményükkel a sértettet személyes szabadságától megfosztották.
Az ügyben lopás vétsége és személyi szabadság megsértése bûntett megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást a dunaújvárosi
nyomozók. A 26 éves nõt gyanúsítottként hallgatták ki.

Világgá ment a fiú
Február 25-én Sárhatvanról egy 14 éves fiú eltûnését jelezte este
édesapja. A gyermeket Õrspuszta belterületén egy buszmegálló
mögött találták meg a rendõrök 20.45-kor. A fiú a nagymamájához ment volna, mert folyamatos konfliktusai vannak szüleivel.
Már nem elõször ment el otthonról engedély nélkül.

Graffitisek garázdálkodtak
Február 28-án a sárbogárdi vasútállomáson várakozó szerelvény
két kocsiját ismeretlenek festékkel lefújták. A kár kb. 40.000 Ft.

Vigyázz magadra!
Bûnmegelõzési vándorkiállítás
Sárbogárdon
Márciusban Sárbogárdra érkezik a bûnmegelõzési vándorkiállítás, amit az IRM támogatásával a Rendõrség Történeti Múzeuma
állított össze.
A kiállítás célja, hogy részben a sértetti, részben az elkövetõi oldal
felõl elemezve tájékoztassa a fiatalokat a korosztályukat leginkább érintõ bûncselekményekrõl. A 18 tablóból álló installáció a
fiatalokon túl hasznos a felnõttek és a pedagógusok részére is, hiszen felöleli szinte az összes bûnmegelõzési területet. A tablón
láthatók a rablás, lopás, testi sértések megelõzésének lehetõségei,
az erõszakos nemi bûncselekmények, kábítószerek, diszkóbalesetek veszélyei, a családon belüli erõszak, vandalizmus hatásai.
A kiállítás március 8-án 8.00 órától március 10-én 13.00 óráig lesz
látható a sárbogárdi mûvelõdési házban.
A kiállítás megtekintését mindenkinek figyelmébe ajánljuk!
Szerkesztõség

A Tour de France-ra készülnek?
Sárszentágotán egy, a Fehérvári úton lévõ lakóház udvaráról, feltehetõen az éjszaka folyamán három kerékpárt vittek el. A lopási
kár kb. 30.000 Ft.

Kezdõdnek a tavaszi munkák
Hantoson egy, a Zrínyi utcában álló, nem zárt melléképületbõl
rotációs kapát, füstölt húsokat vitt el ismeretlen tettes. A lopási
kár kb. 160.000 Ft.

Vasat a betonteleprõl
Egy hölgy jelezte, hogy megzavartak három ismeretlent, akik a
Sárkeresztúr külterületén lévõ ún. betonteleprõl fémtárgyakat
akartak eltulajdonítani. A megzavart tettesek a hidraulikahajtásokat és egyéb vashulladékokat, valamint egy 24 V-os nyomatékkulcsot menekülés közben hátrahagyták.

Pofonok völgye
8.50-kor egy 16 éves sárosdi lány tett telefonon bejelentést, mert
az iskolában 14 éves unokatestvére arcul ütötte a folyosón, aminek következtében könnyen sérült. A rokonok között történteket
vizsgálja a rendõrség.

Eltûnt fiút keresnek
14.30-kor a sárbogárdi nevelõotthon nevelõje tett bejelentést,
hogy február 27-én az otthonból ismeretlen helyre távozott egy
nevelt fiú. 16.25-kor egy másik eltûntet jelzett az intézet. Ez utóbbi fiú február 28-án ment el engedély nélkül, azóta nem tudnak
róla a nevelõk. A fiúk körözését elrendelték.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

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

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és az ügyben érintetteket, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) 3835/10. ügyszámon a
Fejérvíz Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárást indított a sárbogárdi vízbázis védõövezeteinek lehatárolása tárgyában.
A Felügyelõség az ügyrõl való tájékoztatás céljából hirdetményt állított
össze, melynek másolati példányát a térképi mellékletekkel együtt Sárbogárd város polgármesteri hivatalának (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2010. február 26-án kifüggesztettük.
A hirdetmény, amely mellékleteivel ismerteti az érintett ingatlanokat, a vízbázisok védõövezetein belüli korlátozásokat, valamint az eljáró hatóság és
az ügyfelek közötti kapcsolattartás lehetõségét, annak módját (idejét, formáját), az eljárás lezárásáig megtekinthetõ hivatalunk nyitvatartási ideje
alatt.
Városi polgármesteri hivatal, Sárbogárd

Bogárd és Vidéke 2010. március 4.

KÖZÖSSÉG
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Hajrá, kézilabdások, hajrá, VAX!
A sárbogárdi férfi kézilabdacsapatról 2009. november 26-ai számunkban olvashattak legutóbb beszámolót. A fiúk a megyebajnokság gyõztesei voltak az õszi fordulóban. Óriási összefogásnak köszönhetõ ez a siker. A szurkolók lelkesedése és persze
a családok, a támogatók önzetlen segítsége is kellett a jó eredményhez.
Mint arról a tavaly novemberi írásban olvashattak, gondok náluk
is adódtak. Rendezetlen volt az egyesület szervezeti élete. Ennek
fõ gátjának Sárközi László személyét tekintették, aki sportmúltjára alapozott tekintélyével egyesületi elnökként kézi vezérléssel
rátelepedett a férfi kézilabdacsapat mûködtetésére létrehozott
egyesületre, a VAX SE-re, egy személyben kisajátítva a vezetést
és az irányítást, s hogy hatalmát biztosítsa, kiszorította az egyesület vezetésébõl éppen azokat, akikért az egyesület egyáltalán létrejött. Mint ott elhangzott, hatalma stabilizálása érdekében feszültséget próbált szítani a lányok és a fiúk csapatai között. Ezt
elégelték meg a fiúk, hiszen nekik a lányokkal semmi bajuk nem
volt, sõt, köztük mély érzelmi kapcsolatok is szövõdtek, s rendszeresen ott voltak, s szurkoltak egymás mérkõzésein.
A viharos gyûlés eredményeként Sárközi László lemondott az elnökségrõl. Ezzel kapcsolatos írásbeli bejelentését lapunk december 3-ai számában olvashatták. Ezt követõen a lányoknak külön
egyesületet hoztak létre Sárközi Lászlóék.
S hogy alakult azóta a fiúk egyesületének élete? Rendezõdtek-e
végképp a dolgok? Errõl kérdeztem Sinka Attilát, Kéri Zolit és
Rehák Sanyit.
Sinka Attila: — Igen, rendezõdtek. Minden a legnagyobb rendben van, készül a csapat a tavaszi bajnokságra. Sajnos Sárközi
László a fiúk elleni áskálódást továbbra sem hagyja abba, s a városban mindenfelé azt terjeszti, hogy mi áskálódunk a lányok ellen. Nagyon szeretnénk, ha ezt abbahagyná, mert mi köszönjük
szépen, jól vagyunk, mi nem bántunk senkit, csak azt kérjük, hogy
hagyjanak minket békén.
Hargitai: — Mégis, mitõl mérgesedett el így a helyzet?
Sinka Attila: — Akkor talán kezdjük az elején. Az amatõr bajnokság sikerén fellelkesülve a férfi kézilabdacsapat 2007-ben VAX
SE néven egyesületet hozott létre. A helyi játékosok mellett két
simontornyai játékossal kiegészülve indultunk el a megyei I. osztályú bajnokságon, és sikerrel szerepelt a csapat. Mi akkor Sárközi Lászlót jóhiszemûen tiszteletbeli elnöknek kértük fel.
Kéri Zoltán: — Bodoki György, Killerné, Rehák Sándor és jómagam alkottuk az egyesületet irányító vezetõséget. Sárközi László
ajánlkozott, hogy nyugdíjasként van ideje az ügyek intézésére.
Aztán az ügyek intézése közben tényleges elnökként átvette a hatalmat. A cégbírósági hiánypótlások közben, tudtunk és beleegyezésünk nélkül Sárközi László önhatalmúlag átalakította az elnökséget, bennünket kihagyva. Egy hónap múlva tudtuk csak meg,
hogy mi történt.
Rehák Sándor: — Mi tettük bele a munkánkat, a pénzünket, mi
szerveztünk mindent az egyesületben, a végén pedig Sárközi jó-

voltából még a tagnévsorba se kerültünk bele. Közben elindult a
bajnokság. Jól szerepeltek a fiúk, és lettek a csapatnak támogatói
is.
Hargitai: — De eközben elindult a lánycsapat is a nõi megyebajnokságban.
Kéri Zoltán: — Sárközi László augusztusban testületi ülésen azt
nyilatkozta, hogy megalakult az egyesület nõi szakosztálya. Ez
nem volt igaz. Azt is ígérte, hogy a lánycsapat is szerez támogatókat úgy, mint a fiúk. Ez azonban nem történt meg.
Rehák Sándor: — Mindezekrõl, persze, Sárközi senkivel nem beszélt. Maga döntötte el azt is, hogy az önkormányzat által adott
420.000 Ft-os támogatás felét a lánycsapatra költi. Ez idáig rendben volna, de máshonnan lesz-e támogatás a lányoknak? Ezt kérdeztük mi. A fiúk fejenként 1.000 Ft havi tagdíjat fizettek, volt bevétel a belépõdíjakból, és a büfé is évi 2-300 ezer Ft-ot hozott. A
lányoknál viszont semmi bevétel nem volt. Attól tartottunk, hogy
Sárközi, mivel mindent öntörvényûen maga intézett, a fiúk támogatói pénzét is a lányokra költi. Szerencsére ehhez nem tudott
hozzáférni. Ezért láttuk jobbnak tisztázni a helyzetet, és függetlenedni Sárközi Lászlótól.
Sinka Attila: — Az egyesület hivatalos ügyeit intézõ jogász összehívta a társaságot, hogy oldjuk meg a jogi problémákat, mert minden törvénytelen és szabálytalan volt, ami addig az egyesület körül történt. Akkor született egy javaslat, hogy a lányok alakítsanak
saját egyesületet. Sárközi László ekkor azt mondta, hogy õ a lányokat fogja segíteni, mert a fiúknál biztosított a mûködés. A nyilvános közgyûlésen azonban már egészen másképp beszélt, és azt
állította, hogy a fiúk kiközösítik a lányokat. És azóta is ezt próbálja terjeszteni a városban minden fórumon, ami hazugság, mert mi
nem közösítünk ki senkit, csak azt akarjuk, hogy legyenek átlátható, tiszta viszonyok, legyen normális vezetése az egyesületnek, és
mindenki azért vállalja a felelõsséget, amit tesz. A fiúknak megvan a biztos anyagi hátterük, vannak támogatóik, van saját bevételük, a pénzek mind számlán mennek keresztül. Van utánpótlás-nevelésünk. Virág Mária testnevelõ a gimnáziumban szervezi
az utánpótláscsapatot. És hiába próbál Sárközi feszültséget szítani köztünk és a lányok közt, nekünk továbbra is személyes jó kapcsolataink vannak a lányokkal, és nem engedjük, hogy kisstílû hatalmi játékok érdekében szétverjék a kézilabdasportot Sárbogárdon. Méltatlannak és szégyenletesnek tartjuk, hogy a városunk
díszpolgára, Sárközi László az egység és az együttmûködés helyett
ellentéteket szít, próbálja lejáratni sportszerûtlen eszközökkel a
sportbarátságot. Mi azt kérjük, ne vigyenek bele politikát a
sportba Sárközi és elvbarátai! Mi nem akarunk se Sárközivel, se
másokkal gyerekes veszekedésekbe belemenni, hogy ezen a parázson egy érdekcsoport a politikai pecsenyéjét sütögethesse.
Hargitai Lajos

KÖZLEMÉNY

FÉRFI KÉZI

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és az ügyben érintetteket, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) 3836/10.
ügyszámon a Fejérvíz Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárást indított a rétszilasi vízbázis védõövezeteinek lehatárolása tárgyában.

A férfi kézilabda-bajnokság
elsõ tavaszi mérkõzése lesz

A Felügyelõség az ügyrõl való tájékoztatás céljából hirdetményt állított össze, melynek másolati példányát a térképi mellékletekkel együtt Sárbogárd város polgármesteri hivatalának (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2010. február 26-án kifüggesztettük.
A hirdetmény, amely mellékleteivel ismerteti az érintett ingatlanokat, a vízbázisok védõövezetein belüli
korlátozásokat, valamint az eljáró hatóság és az ügyfelek közötti kapcsolattartás lehetõségét, annak
módját (idejét, formáját), az eljárás lezárásáig megtekinthetõ hivatalunk nyitvatartási ideje alatt.
Városi polgármesteri hivatal, Sárbogárd

2010. március 6-án
18 órakor
a sárbogárdi Mészöly iskola
tornacsarnokában.
A VAX csapata a Dunaújvárosi AC
csapatát fogadja.
Szeretettel várjuk szurkolóinkat!
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Orvosi rendelések Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök,
tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12,
Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339:
H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-165:
H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007,
mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan:
P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06 (25)
460-163.
Gyermekorvosi körzetek
II. Dr. Mányoki Lídia:
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14, Sze:
8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-9. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79. Tel.: 06 (25) 460-163. H: 13-14, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: 8-11.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25) 463-489,
mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze: 8-11, tanácsadás:
11-12, P: 13-14.

KOSSUTH ZSUZSA RENDELÕINTÉZET, SÁRBOGÁRD,
ADY E. ÚT 79-83. SZAKRENDELÉSEK
TEL.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig, határozatlan ideig szünetel.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.
Gégészet: minden kedden és csütörtökön, 9-12-ig. Rendelés szünetel 2010.
március 30-án.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-13-ig, kedden 7.30-9.30-ig, szerdán 12-14-ig,
csütörtökön 12-13-ig, pénteken 11-12-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: pénteken 7-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán és
csütörtökön 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490. (Havonta közöljük)

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyepmesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
körzeti megbízottjainak névsora,
valamint fogadóóráinak
helye és ideje

Jogosult állatorvosi
és betegellátási
ügyelet

Szûcs József r.tzls., Sárbogárd,
Belváros–Kislók

2010. március hó

páros hét csütörtök, 9.00-10.00 Sárbogárd, rendõrkapitányság
páros hét csütörtök, 10.30-11.30 Kislók, kultúrház

Kiss Balázs r.törm.
Vasút–Alsótöbörzsök
páros hét csütörtök, 8.00-10.00, Sárbogárd, rendõrkapitányság

Magyar Krisztián r.ftörm.
Igar–Igarvám-Szõlõhegy
páros hét kedd, 14.00-14.45, Igar, polgármesteri hivatal
páros hét kedd, 15.00-15.30, Igarvám, kultúrház
páros hét kedd, 15.30-16.00, Szõlõhegy, kultúrház

Pécsi Zoltán r.ftzls. Mezõszilas
páros hét kedd, 14.00-16.00, Mezõszilas, kmb. iroda

Erdélyi Imre r.tzls. Sárosd
páratlan hét szerda, 14.00-16.00, Sárosd, rendõrõrs
épülete

Veres János r.tzls. Szabadegyháza
páratlan hét szerda, 14.00-16.00, Szabadegyháza,
kmb. iroda

Kovács Péter r.ftörm.
Nagylók-Hantos
páros hét kedd, 10.00-11.00, Nagylók, polgármesteri
hivatal
páros hét kedd, 12.00-13.00, Hantos, polgármesteri
hivatal

Juhász Gábor r.törm. Vajta
páros hét szerda, 16.00-18.00, Vajta, kmb. iroda

Földi Ádám r.törm.
Sárszentágota–Felsõkörtvélyes
páros hét szerda, 14.00-16.00, Sárszentágota, polgármesteri hivatal

Sepsi Zsolt r.zls. Sárkeresztúr
páros hét szerda, 13.00-15.00, Sárkeresztúr, polgármesteri hivatal

Badics Ferenc r.zls. Cece-Sáregres
páros hét szerda, 16.00-17.00, Cece, rendõrõrs épülete
páros hét szerda, 17.00-18.00, Sáregres, kultúrház

Badics Zsolt r.zls. Alap-Alsószentiván
páros hét szerda, 17.00-18.00, Alap kmb. iroda
páros hét szerda, 10.00-11.30, Alsószentiván, házasságkötõ terem

Batári Róbert r.ftörm.
Pusztaegres–Örspuszta–
Sárhatvan–Nagyhörcsök
páros hét szerda, 13.00-14.00, Pusztaegres, kmb. iroda
páros hét szerda, 14.00-15.00, Sárhatvan, kultúrház

Somogyvári László r.törm. Káloz
páratlan hét péntek, 15.00-17.00, Káloz, kmb. iroda

Tóth Zsolt r.törm. Sárkeresztúr
páratlan hét szerda, 10.00-12.00, Sárkeresztúr, polgármesteri hivatal

Horváth Ferenc r.tzls.
Sárszentmiklós–Rétszilas
páratlan hét kedd, 14.00-16.00, Sárbogárd, rendõrkapitányság

Budainé É. Beáta r.törm. Káloz
páros hét szerda, 14.00-16.00, Káloz, kmb. iroda

A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres
2010. március 6-7.:
dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-520-8877;
2010. március 13-14-15.:
dr. Földi József, Cece,
Köztársaság u. 30/a., 06-20-355-7213;
2010. március 20-21.:
dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06-30-939-8629;
2010. március 27-28.:
dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., 06-20-471-9054.

II. körzet: Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza
2010. március 6-7.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06-30-993-9404;
2010. március 13-14-15.:
dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-639-3977;
2010. március 20-21.:
dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06-30-993-9404;
2010. március 27-28.:
dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szt. István u. 3., 06-20-974-9065.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-956-3168-as számú
telefonon érhetõ el
(I–II. sz. körzet, továbbá
Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta).
Dr. Bögyös Gábor
hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor,
a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd,
Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2010. március 9-én
(kedden) 9 órakor
ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Tájékoztató Sárbogárd város és körzete
2009. évi munkaerõ-piaci helyzetérõl.
2. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetérõl, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekrõl.
3. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat
tervezett programjának elfogadása.
4. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás igénylése.
5. Intézmények alapító okiratának módosítása.
6. A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
SZMSZ-ének, továbbá a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység
szakmai programjának módosítása. (Az
SZMSZ megtekinthetõ a honlapon, az
ESZB-elnöknél és a hatósági osztály vezetõjénél.)
7. Az ÁMK Sárszentmiklós szervezeti és
mûködési szabályzatának módosítása.
8. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 9/2009. (II. 19.) sz. önkormányzati rendelet módosítása.
9. Egyes rendeletek módosítása.
10. A távhõszolgáltatásra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményérõl döntés.
11. Az éves közbeszerzési terv elfogadása.
12. Az útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének elkészítése.
13. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
14. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
15. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
16. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Választási szerv megválasztása.
2. Az „Év Polgárõre” kitüntetés 2010. évi
adományozása.
3. Fellebbezés adósságkezelés ügyében.
4. Bejelentések.
Juhász János polgármester
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XVIII. forduló eredményei

Alba Autósbolt Cece–Extrém 1:7 (0:3)
Vezette: Tóth I. Cece: Fülöp Gy., Hegedûs, Pintér, Fülöp T., Démuth. Extrém:
Kiss, Dévényi, Juhász, Horváth T., Derecskei G. Csere: Horváth D. Annak ellenére, hogy egyik csapat sem kerülhet elõbbre a tabellán, egymásnak estek,
mely a 3. percig tartott. Kiss dobta ki a labdát, Derecskei G. fejjel megcsúsztatta, a felsõ lécrõl kapuba került a labda. 6. perc: Dévényi lõtt kapu fölé. 7. perc:
Derecskei félfordulatból leadott lövését Fülöp Gy. lábbal hárította. 10. perc:
Derecskeire nem figyeltek, élt is a lehetõséggel. 11. perc: Démuth lövését Kiss
a kapu fölé tolta. 12. perc: szép Extrém-támadás Juhász-góllal. 18. perc: Horváth D. hagyott ki nagy helyzetet. 19. perc: megint Démuth próbálkozott, azonban Kiss szögletre védett. 22. perc: Horváth T. tiszta helyzetben a kapu mellé
lõtt. 23. perc: Horváth T. lövése után kapuban a labda. 24. perc: Dévényi próbálkozott, lövése elkerülte a kaput. 25. perc: Hegedûs szépített. 30. perc: Horváth T. újabb gólt lõtt. 32. perc: Derecskei futtából nagy gólt lõtt. 33. perc: Horváth T. lövése után a labda a kapufát súrolta. 34. perc: Horváth T. szabadrúgásból lõtt kapu mellé. A csere nélkül játszó Cece hamar megadta magát.
Góllövõk: Hegedûs, illetve Derecskei 3, Juhász, Horváth T. 3.

Twister Galaxy–Sárkeresztúr KIKE 4:4 (2:2)

A Bogárd és Vidéke-csoport I. helyezettje:
Sárkeresztúr KIKE
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Gyöpös, Roszkopf, Szabó Gy., Killer. Csere:
Balogh, Bognár T., Szabó L. Kike: Visi, Szauervein, Hajdinger J., Geiger, Sütõ.
Csere: Hajdinger J. Már bajnokként lépett pályára az utolsó fordulóban a Kike.
2. perc: Killer lövését Visi szerencsével hárította. 3. perc: Hajdinger Z. megszerezte a vezetést. 8. perc: Szabó Gy. egyenlített. 13. perc: Bognár T. lövése kapu
mellé szállt. 15. perc: Szabó Gy. lövését Visi biztos kézzel hárította. 16. perc:
Szabó Gy. perdítette kapu mellé a labdát. 17. perc: Sütõ lövésével szemben
Bognár I. tehetetlen. 18. perc: nem sokáig örülhetett a Kike, mert Szabó Gy.
egyenlített. 27. perc: Hajdinger Z. lövése kapu mellett landolt. 28. perc: Geiger
sokadszorra nem találta el a kaput. 29. perc: Geiger lövését Bognár I. kiütötte a
mezõnybe. 30. perc: szögletdobás után az egyedül hagyott berobbanó Balogh
fejérõl került kapuba a labda. 31. perc: még fel sem ocsúdott a Kike, mert Szabó Gy. mattolta a kapust, ezzel kétgólos elõnyre tett szert a Twister. 33. perc:
Hajdinger Z. szépített. 34. perc: Bognár I. nagyot védve hárította Geiger lövését. 35. perc: Bognár T. tiszta helyzetbõl a kapu mellé gurította a labdát. Visi
már verve volt. 38. perc: Geiger egyenlített. Õ a gólkirály! Nagy meglepetéssel
végzõdött a mérkõzés! Ha 4:2-es állásnál jobban figyelnek a Twister játékosai,
ha Bognár T. jobban összpontosít, akkor nagyobb is lehetett volna a meglepetés. Így a 18. fordulóban mindösszesen 2 döntetlen, vereség nélkül, megérdemelten nyerte a Sárkeresztúr KIKE csapata a bajnokságot. A nagy akarással és
jól játszó Twister mindent megtett a bennmaradásért. Ez sikerült! Góllövõk:
Szabó Gy. 3, Balogh, illetve Hajdinger Z. 2, Sütõ, Geiger.

Bad Boys–Spuri 2:2 (1:1)
Vezette: Szakács I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Tóth, Kuti, Juhász. Csere: Hajba, Horváth F., Horváth I., Soós. Spuri: Kiszl, Deli, Palásti, Huszár, Rohonczi.
Csere: Kovács, Simon, Sereg, Szalai, Szabó, Varga. Úgy látszik, ez a vasárnap
nem a listavezetõké volt, bár nem úgy indult a mérkõzés. 6. perc: Kuti két védõn átemelte a labdát, és úgy lõtt a kapuba. Szépségdíjas megmozdulás volt!
7. perc: Huszár L. a kapufát találta telibe. 8. perc: Mikuli lövése kapu mellé
szállt. 9. perc: Huszár L. lövését Porkoláb szögletre ütötte, amibõl nem lett
semmi. 12. perc: Kuti nagy lövést eresztett meg. A labda a felsõ lécrõl Kiszl hátára, onnét pedig szögletre vágódott. Szögletbõl Juhász kapufát fejelt. 14.
perc: Simon lövése elkerülte a kaput. 16. perc: szabadrúgásból Rohonczi lõtt a
kapuba. 23. perc: Soós, az idõsebb, mit hagyott ki?! 24. perc: Juhász büntetõbõl rúgott gólt. 34. perc: Huszár egyenlített. 37. perc: Juhász erõs lövését Kiszl
kiütötte a mezõnybe. Arra figyelt a Fair Bútor-csoport bajnoka, hogy szépen
búcsúzzon a csoporttól. Ez nem sikerült. Igaz, veretlenül, 2 döntetlennel jövõre

A Fair Bútor-csoport I. helyezettje:
Bad Boys
a Bogárd és Vidéke-csoportot erõsítik, vagy küzdenek. Sárga lap: Rohonczi.
Góllövõk: Kuti, Juhász, illetve Rohonczi, Huszár.

OMV–Sárbogarak 3:2 (3:0)
Vezette: Szakács I. OMV: Plézer, Halasi, Nagy, Lukács, Derecskei J. Csere:
Deák, Herczeg, Gráczer, Killer. Sárbogarak: Csuti, Gazdag, Gászler, Németh
T., Steinbach. Csere: Dizseri B., Dizseri P., Kiss, Németh Cs. 1. perc: Derecskei
lövését Csuti szögletre tenyerelte. 2. perc: Nagy nagyon eltalálta a labdát,
mely a kapu jobb alsó sarkában kötött ki. 3. perc: Gászler lövését Plézer biztosan hárította. 6. perc: Steinbach lövése kapu mellé szállt. 9. perc: Gazdag szabadrúgása után a labda elment a kéttagú sorfal között, Plézer nagyot védett.
10. perc: Németh T. a vetõdõ kapusba rúgta a labdát. Nagy helyzet maradt ki.
13. perc: Dizseri P. lõtt kapu mellé. A következõ támadásból Gráczer kilõtte a
jobb alsó sarkot. 14. perc: Killer külsõvel a kapu mellé pörgetett. 16. perc: Gazdag lövését Plézer hárította. 18. perc: Deák egy csellel elfektette a kapust, és
az üres kapuba gurította a labdát. 21. perc: Lukács lövését Csuti lábbal hárította. 23. perc: Halasi lövését védte Csuti. 26. perc: Halasi gurította a labdát Lukács elé, aki rosszul találta el. 28. perc: csak néztek az OMV játékosai, hogy
Dizseri B. szépített. 29. perc: a gól feldobta a Sárbogarakat, Dizseri P. találatával szorossá vált a mérkõzés. Ez a pillanat volt az, amikor Baloghnak, a Twister
csapatkapitányának egy zabszemet nem lehetett volna… 32. perc: Gráczer
nagy helyzetet hagyott ki. 33. perc: Dizseri B. lövését Plézer nagyot nyújtózva
vetõdve hárított. 34. perc: Gráczer lövését Csuti szögletre hárította. 36. perc:
Gráczer lõtt kapu mellé. 37. perc: Steinbach lövését Plézer védte. 38. perc:
Gráczer lövését Csuti lábbal hárította. 39. perc: nagy egyenlítési lehetõség maradt ki. Gazdag gólhelyzetben kapu mellé lõtt. Hej, ha higgadtabb! Na, de így
végleg megnyugodott Balogh. Egy bizonyítani akaró, szimpatikus, fiatal csapat vereségével búcsúzott a Bogárd és Vidéke-csoportból. Az OMV csapata
egyenletes teljesítményt nyújtva szerezte meg a második helyet. Sárga lap:
Németh T. Góllövõk: Nagy, Gráczer, Deák, illetve Dizseri B., Dizseri P.

BB. Truck SE–Reál Margit 0:5
Vezette: Szõllõsiné. BB. Truck: Strausz, Fekete, Horváth. Reál: Géczi, Márton,
Rozgonyi J., Fövenyi, Dani. Csere: Rozgonyi G., Németh, Berzeviczy, Kovács.
Elmaradt a meccs, mert a BB. Truck 3 fõvel jelent meg. Ezért a versenybizottság 5:0 arányban a vétlen csapat javára igazolja a mérkõzést, továbbá -3 pont
levonással sújtja a BB. Truck csapatát.

Pentagri Kft.–Toledo 2005. 2:2 (0:1)
Vezette: Szakács I. Pentagri: Györök, Tóth, Palotás, Kelemen, Bor. Csere:
Csendes, Domján, Drávucz, Sebestyén. Toledo: Barabás B., Kiss, Csuti, Orbán, Dombi V. Csere: Horváth. Góllövõk: Kelemen, Domján, illetve Orbán,
Dombi V. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.

Légió 2000, Fair Bútor–Nyiki FC 2:6 (1:2)
Vezette: Tóth Z. Légió: Kasos, Lakatos Gy., Németh, Mondovics, Baki. Csere:
Banda, Szilágyi Cs., Szilágyi F. Nyiki: Huszti N., Oláh, Kecser, Felker, Kovács.
Csere: Huszti P., Huszti R. Góllövõk: Lakatos Gy., Mondovics, illetve Kovács 3,
Felker, Huszti R. 2. A mérkõzést felvételrõl a Bogárd TV sportadásában tekinthetik meg.

Spuri–Horváth Ker. 2:9 (1:2)
Vezette: Tóth I. Spuri: Kiszl, Deli, Palásti, Huszár, Rohonczi. Csere: Schmidt,
Sereg, Varga. Horváth Ker.: Antal, Kovács, Nyári, Horváth J., Horváth D. Csere: Oláh, Pankusz. A városi teremlabdarúgó-bajnokság utolsó mérkõzésén gólzáporos találkozót láthatott a szépszámú közönség. A gólgyártásban a biztos
esélyes Horváth Ker. nem okozott csalódást, hisz átlépték a 100-as határt.
Folytatás a következõ oldalon.
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SPORT

Amióta folyik a bajnokság, olyan nagyarányú gyõzelmet, mint a Horváth Ker. (29:2), egy csapat sem
produkált; a szenvedõ fél a BB. Truck volt. A mostani mérkõzésnek tétje nem volt a bajnokság végkimenetelét tekintve, de a Horváth Ker. presztízst
csinált belõle. Góllövõk: Palásti, Huszár, illetve
Horváth J. 3, Nyári, Palásti (öngól), Kovács 2, Horváth D. 2.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport
Végeredmény
1. Sárkeresztúr KIKE
16
2. OMV
14
3. Pentagri Kft.
12
4. Extrém
10
5. Alba Autósbolt Cece
6
6. Nyiki FC
5
7. Toledo 2005
3
8. Twister Galaxy
3
9. Sárbogarak
3
10. Légió 2000, Fair Bútor 2
A Nyiki FC-tõl -3 pont levonva.

2
2
3
3
2
4
6
4
3
3

- 107:25
2 89:43
3 74:49
4 83:44
10 42:59
9 45:78
9 45:89
11 33:54
12 37:83
13 34:64

50
44
39
33
20
16
15
13
12
9

A Sárbogarak és a Légió 2000, Fair Bútor kiestek
alsóbb osztályba.
Gólkirály: I. Geiger Zoltán, Sárkeresztúr KIKE, 35
gól.

Fair Bútor-csoport
Végeredmény
1. Bad Boys
2. Horváth Ker.
3. Reál Margit
4. Spuri
5. BB. Truck

14
12
6
3
3

2 - 84:27
1 3 106:49
1 9 73:64
2 11 53:96
- 13 45:125

44
37
16
11
6

A Reál Margittól és a BB. Trucktól -3 pont levonva.
A Bad Boys és a Horváth Ker. csapata felkerült a
Bogárd és Vidéke csoportba.
Gólkirály: I. Horváth János, Horváth Ker., 42 gól.
Hát véget ért a városi teremlabdarúgó-bajnokság,
mely több hónapig vette igénybe a versenyszervezõket, játékvezetõket, a csapatok játékosait.
Az utolsó mérkõzés befejezése után a felsorakozott
csapatok elõtt Szakács István mondott köszönetet
a fent felsoroltaknak, nem utolsósorban a Mészöly
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Géza Általános Iskola igazgatónõjének, Nagyné
Rehák Juliannának a terem biztosításáért.
Szakács István röviden értékelte a bajnokság erényeit és hibáit, átadva a szót a ceremóniamesternek, Tóth Zoltánnak, aki érces hangján ismertette
az elsõ három helyezett csapatot. Az okleveleket,
érmeket és a megérdemelt serlegeket a Fair Bútor-csoport csapatainak Németh Attila, a Légió
2000 Security ügyvezetõ igazgatója adta át, Szakács István segítségével.
III. helyezett: Reál Margit, II. helyezett: Horváth
Ker., I. helyezett: Bad Boys
Ezután került sor a különdíjak átadására.
A bajnokság legjobb kapusa: Antal Arnold, Horváth
Ker.
A bajnokság legjobb védõje: Mikuli Béla, Bad Boys
A bajnokság legjobb mezõnyjátékosa: Juhász István, Bad Boys
A bajnokság gólkirálya: Horváth János, „a fõnök”,
Horváth Ker.
Következett a Bogárd és Vidéke-csoport. Az okleveleket, érmeket, valamint a kupákat Hargitai Lajos
fõszerkesztõ és Hargitai Kiss Virág fõszerkesztõhelyettes adták át.
III. helyezett: Pentagri Kft., II. helyezett: OMV, I.
helyezett: Sárkeresztúr KIKE
Itt is sor került a különdíjak átadására, melyet Szakács István LSCS-elnök adott át.
A bajnokság legjobb kapusa: Györök Árpád, Pentagri Kft.
A bajnokság legjobb védõje: Tóth István, Pentagri
Kft.
A bajnokság legjobb mezõnyjátékosa: Kelemen
Béla, Pentagri Kft.
A bajnokság gólkirálya: Geiger Zoltán, Sárkeresztúr KIKE.
A különdíjak eldöntésében a csapatok szavazatai
döntöttek.
Tóth Zoltán megköszönte a részvételt, majd kezdõdött a fényképezkedés, és természetesen a büfé látogatása.
Az eredményhirdetést követõen még sokáig folyt a
kötetlen beszélgetés.
G. F.

Szurkolók, figyelem!
Március 7-én indul a megyei labdarúgó-bajnokság tavaszi fordulója 14.30
órakor. A XVI. fordulóban az LSCS–
Dég mérkõzésre kerül sor. Az ifi mérkõzés 2 órával elõbb kezdõdik. A játékosok és a vezetõk várják a szurkolókat.
Hajrá, Sárbogárd!
Az LSCS vezetõsége

BÚCSÚ EGY RÉGI
FOCISTÁTÓL
„A kidõlt keresztfának nem köszön
már senki...”
Február 26-án temették a sárbogárdi
Huszár-temetõben a 69 éves korában
elhunyt Németh Ferencet, akit Zike
becenéven ismert a sárbogárdi sportvilág. Egyik játékosa volt az 1960-70-es
évek NB III-as sárbogárdi focicsapatának. Sokan ott voltak a régi sportbarátok közül a temetésén. Viszont sajnálattal tapasztaltuk, hogy a sportélet részérõl senki sem búcsúztatta Õt. Ez a
nagyszerû sportember annyit megérdemelt volna, hogy a helyi sportélet
képviselõi közül valaki megemlékezzen róla.
A régi sporttársak nevében, az újság
nyilvánossága elõtt búcsúzik a valamikori híres, jó focistától:
Major József és Farkas György

SÍC — HÍREK,
EREDMÉNYEK
Mindenkinek jutott egy-egy érem,
újra Sárbogárdra került a felnõtt bajnoki cím!
A nyíregyházi bujtosi szabadidõcsarnok adott helyet a pályaíjászok 2010. évi országos terembajnokságának 2010. február 26-án.
Erre a bajnokságra csaknem 210 versenyzõ adta le nevezését, férfiak és nõk, kadetok, ifik, felnõttek és seniorok, azaz akiket most
már veteránoknak neveznek. A rangsoroló versenyt a barebow,
vadászreflex, longbow és a történelmi íjászok kezdték 9.30-kor,
majd az olimpiai és csigás íjászok versenyével folytatódott a megmérettetés.
Tudtuk, hogy nagyon hosszú és fárasztó versenynek nézünk elébe, de arra senki nem számított, hogy a rangsoroló és a kieséses
versenyek, azaz a kieséses versenyek éremdöntõi este 21.45-kor
fejezõdnek be, melyet még eredményhirdetés és hazautazás követett.
A sárbogárdi Sárréti Íjász Club versenyzõi közül 4 fõ versenyzõ
íjász indult: Gilicze Ferenc, Gilicze László, Horváth Tamás és Lovász Balázs. Egyesületünk versenyzõi az alábbi helyezéseket érték el.
A legfényesebb érmet, az ORSZÁGOS BAJNOKI címet az ifjúsági korú versenyzõnk, LOVÁSZ BALÁZS szerezte az olimpiai íjászok felnõtt mezõnyében!

Horváth Tamás versenyzõnk az olimpiai kadet fiúk mezõnyében
a 3. helyével bronzérmet érdemelt ki.
Gilicze Ferenc az olimpiai veteránok között a 2. helyezést, Gilicze
László pedig a 3. helyezést szerezte meg.
Az országos terembajnokság részletes jegyzõkönyve az interneten a Magyar Íjász Szövetség honlapján, a www.misz.hu oldalon tekinthetõ meg.
Ezúton kérjük a tisztelt olvasókat, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával az idén is legyenek az íjászok segítségére.
Legyenek Önök is támogatói a sárbogárdi íjászatnak!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Tisztelettel köszönöm a versenyzõk képviseletében: Gilicze László
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amely köttetett
egyrészrõl
másrészt
között az alábbi helyen és idõpontban a következõ tartalommal:

Olyan idõkben élünk, amelyek próbára teszik a közösségeinket. Ez különösen igaz a mi térségünkre, Fejér
megye déli részére. Bár értünk el sikereket az elmúlt két évtizedben, sok-sok fejlesztés és beruházás révén
komfortossá tettük településeinket, alapvetõ célkitûzésünket, a hátrányos helyzet megszüntetését nem sikerült elérnünk. A magas munkanélküliség, a rendkívül nehéz szociális helyzet, a rossz közbiztonság, az alapinfrastruktúra hiányosságai keserítik meg az itt élõk mindennapjait, egyre többen érzik kilátástalannak a
helyzetüket.
Válság van az országban, amely hatványozottan jelenik meg az Enyingi, a Sárbogárdi és a Sárvíz kistérségekben. E nehéz idõszakban a helyi közösségek vezetõinek, a polgármestereknek és a képviselõ-testületek tagjainak a felelõssége is megsokszorozódik, hiszen a kialakult válság fordulópontot jelent valamennyi település
számára. Ha nem vigyázunk magunkra és egymásra, ha nem segítünk egymásnak, akkor senki sem fog ránk
vigyázni, és senki sem fog rajtunk segíteni.
Problémáink megoldásához, térségünk, településeink, közösségeink fejlõdésének, élhetõbbé tételének elõmozdításához, a térség érdekérvényesítõ képességének erõsítéséhez a közös gondolkozás és cselekvés új formáira van szükség. Kisebb és nagyobb céljaink közös meghatározása, a hozzájuk vezetõ utak megtalálása, a
teendõk hatékony szétosztása és számon kérhetõsége a legsürgetõbb feladatunk.
A Preambulumban foglaltakra tekintettel szerzõdõ felek az alábbi megállapodást kötik:
1. …………….....…………… Önkormányzatának képviselõ-testülete vállalja, hogy 2010. június 30-áig
a helyi közösség szempontjából legfontosabb teendõkrõl, fejlesztésekrõl, azokat fontossági sorrendbe
állítva, testületi határozatban dönt.
Varga Gábor vállalja, hogy a helyi képviselõ-testület döntését követõen a szükséges egyeztetéseket lefolytatva 2010. szeptember 30-áig összeállítja a közös cselekvési tervet, amely meghatározza szerzõdõ
felek teendõit.
2. A közös akarattal jóváhagyott cselekvési terv megvalósítását Varga Gábor a település polgármesterével
szükség szerint, de legalább negyedévente, a képviselõ-testülettel szükség szerint, de legalább évente
egyszer áttekinti és értékeli.
3. A választási ciklus végén felek közösen értékelik a jelen szerzõdésben és a cselekvési tervben foglalt célok megvalósulását, az abban vállalt kötelezettségek teljesítését, és a közös munka eredményességét.
Kelt: ……………......……., 2010. …............................… hó ................... nap
….............……………....
település polgármestere

Varga Gábor,
a Fidesz–KDNP
országgyûlési képviselõ-jelöltje
/X/
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KÖZÖSSÉG

Nagylóki kisdiákok
nagy sikerei
A közelmúltban rendezték megyénkben az iskolák közötti sakkversenyeket. A Nagylóki Általános Iskolában mûködõ sakkszakkör diákjai elsõ körben a Szabadegyházán megrendezésre kerülõ
körzeti versenyen mérhették össze felkészültségüket a korosztályos pajtásaikkal szemben. Ennek eredményeként az alsó tagozatos lánycsapat remekelt, és az elsõ hely elérésével kivívta a megyei
döntõben való szereplés jogát. A Csibrik Annamária, Tóth Lilla
és Vörös Boglárka hármasból álló csapat (felkészítõ tanítójuk
Tauz Józsefné) február 13-án Dunaújvárosban izgalmas játszmák
után a kiemelkedõ sikernek számító ezüstérmet szerezték meg
(az elsõ helyezett képviseli megyénket az országos döntõben). Az
egyéni lány kategóriában a körzeti verseny után Tóth Lilla és Vörös Boglárka jutottak a megyei döntõbe. A február 27-én megrendezett döntõben — rendkívül erõs mezõnyben — elõbbi az 5.,
utóbbi a 6. helyezést érte el.
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Gyergyó
ezernyi arca

Akár a fenti címet is viselhetné az a kiállítás, mely Macsim András
alkotásaiból nyílt pénteken este a József Attila Mûvelõdési Központban.
Csordultig telt az alkalomra a tárlatnak otthont adó kamaraterem
— barátok, ismerõsök, tisztelõk, kultúrakedvelõk sokasága jött el
megcsodálni a képeket. Öröm volt ennyi ember közt részese lenni
ennek az eseménynek!
A kiállítást Szabados Tamás nyitotta meg, s ezt követõen, miközben a közönség szemügyre vette a színpompás képeket, beszélgetésre is nyílt lehetõség Macsim Andrással és a jelenlévõkkel egy
kis frissítõ mellett.

A logikus gondolkodás és a kombinálások után gyerekeink bebizonyították, hogy az irodalom terén is megállják a helyüket. A
négy fordulóból álló — Kányádi Sándor meséit bemutató — területi levelezõs olvasási verseny lebonyolítása után a legeredményesebb csapatok meghívást kaptak a szóbeli döntõre, amelyet Mezõfalván rendeztek március 1-jén. Iskolánkat két csapat is képviselhette a döntõben az alábbiak szerint: Iringó csapat (tagjai:
Csibrik Annamária, Takács Cecília, Tóth Lilla — 3. osztály; felkészítõ tanítójuk: Bakonyi Árpádné), Gyöngyvirág csapat (tagjai:
Nagy Violetta, Tóth Nikolett — 4. osztály; felkészítõ tanítójuk:
Csibrikné Dobai Orsolya). A verseny végeredményeként a
nagylóki Iringósok minden csapatot maguk mögé utasítva az 1.
helyen végeztek, míg a 4. osztályosok is derekasan helyt álltak.
Gratulálunk a szép eredményekért úgy a gyerekeknek, mint a felkészítõ tanítóknak!
A fenti sorok az egyik szülõ gondolataiból fakadtak

Meghívó
A cecei Búzavirág Népdalkör
2010. március 13-án
18 órai kezdettel mûsorral egybekötött
BÁLT RENDEZ,
melyre mindenkit szeretettel várunk!

Az alkotó képei elsõre talán egyformának tûnhetnek, azonban
újabb és újabb meghitt zugát, pillanatról pillanatra változó színeit
és fényeit tárja elénk szülõföldjének. A zöld nyugodt csöndje szinte hívogatja ölébe a szemlélõt. Aki járt a székely tájakon, az különösképpen átéli ezt az érzést, s vágyódna menni a mesebeli
erdõkbe, rétekre a hétköznapokból.
A szolid fakeretek nemcsak nagyszerûen illenek a képekhez, de
még be is töltik illatukkal a teret — fokozva a Gyergyó látványa
nyújtotta élményt.
Hargitai Kiss Virág

Természetjárók hírei
A városi bizottság következõ túrájára
2010. március 13-án kerül sor.
Az úti cél: Balatonfüred, Noszlopy-forrás.
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NAGYMAMA RECEPTJEI Jaj, az oktatásügy!
Nyírségi leves
Hozzávalók: fél kg sovány hús kockára vágva, 2 sárgarépa, 1 fehérrépa,
fél karalábé, 1 marék csipetke, 1 ek. vaj, 1 üveg gomba, fél marék borsó, 1
ek. liszt, 3 dl tejszín, citromlé.
A húst a kockára vágott zöldségekkel (húsleveskockával) 2 liter vízben
megfõzzük. Sózzuk. A csipetkét belefõzzük. Egy külön edényben a vajat
felolvasztjuk, a gombát megdinszteljük rajta, megszórjuk a liszttel, és felengedjük a tejszínnel. Jól kiforraljuk, majd a leveshez öntjük. A végén
citromlével ízesítjük. Aki szereti, tehet bele majoránnát, nagyon finom
lesz tõle.

Göngyölt hús gombapörkölttel
Hozzávalók: 4 szelet vékony sertéstarja, 4 kis szelet marha-, vagy csirkemáj, 4 szelet bacon-, vagy füstölt szalonna, só, bors, majoránna, 4 gerezd fokhagyma, kb. 1 dl tej.
A pörkölthöz: 25 dkg gomba, 1
fej hagyma, 1 csípõs pirospaprika, 1 ek. édes paradicsompüré, 1
db zellerszár és -levél, 1 bögre
zöldborsó, 2 ek. zsíros tejföl, 1
teáskanál szárított zöldfûszer,
õrölt paprika.
A húsokat kiklopfoljuk és besózzuk, megkenjük reszelt fokhagymával. Ráterítjük a májat, sózzuk, borsozzuk, majoránnázzuk.
Feltekerjük, majd a szalonnával
körbefogjuk, és 2 db fogpiszkálóval, párhuzamosan egymás mellett átszúrjuk. Egy kisméretû mûanyag edénybe tesszük, és meglocsoljuk tejjel
(annyira, hogy épp ellepje), majd a hûtõbe tesszük.
Egy óra múlva, lassan párolva, kevés szalonnazsíron szép barnára sütjük.
Nem fog szétesni, mert a hõ hatására összeugrik, és „rágyógyul a fogpiszkálóra”. Kiszedjük egy tányérra. A zsírjában megpároljuk a hagymát,
gombát, zellert, õrölt paprikával megszórjuk, megfûszerezzük. Ezután
visszatesszük a húsokat is az edénybe. Fedõ alatt fõzzük még kb. 8-10 percig, majd beletesszük a borsót, paradicsompürét, tejfölt, és még 5 percig
forraljuk.

Kaszinótojás
Hozzávalók (20 db-hoz): 10 tojás, 1 nagy tejföl, ízlés szerint mustár és
majonéz, majoránna vagy bazsalikom, kakukkfû, fehér bors, só.
A tojásokat megfõzzük, kettévágjuk, a sárgájukat egy tálba tesszük. Ehhez egy pici mustárt, majonézt, majoránnát, sót, borsot (ízlés szerint bazsalikomot, kakukkfüvet) adunk. Alaposan kikeverjük. A kettévágott tojásokat egy kis peremes tálra tesszük, visszatöltjük a belsejébe a kikevert
tölteléket, és a majonézzel hígított tejföllel leöntjük. A tetejére egy kis
majoránnát szórhatunk. Jól lehûtve tálaljuk.

Heti idõjárás
A hét második felében újra kopogtat a tél.
A Nyugat-Európában kialakuló anticiklon keleti peremén északi áramlással egyre hidegebb, váltakozó nedvességtartamú
levegõ érkezik Közép-Európa, ezen belül
is a Kárpát-medence felé. A hideg levegõ
beáramlásával párhuzamos csapadékmezõk helyzete nagyon bizonytalan, a csütörtök-pénteki és a szombat-vasárnapi csapadék lehetõsége is egyaránt. Péntektõl egyre inkább szilárd halmazállapot, azaz havazás várható. A hõmérséklet
napról napra csökken, az idõszak végére már télies értékeket vesz fel.
www.metnet.hu

Újságokban lehet olvasni, hogy erõsen szóba került a magyar közoktatás. Mármint hogy javításra szorul. Az elmúlt
években már nem gyõzték javítani, de csodák csodája, egyre rosszabb lett. Ehhez képest a Kádár kori iskola szinte
eszményinek tekinthetõ, bár az sem volt olyan igazán jó.
De volt egy stabil (jóllehet, nem túl magas) színvonal, az
emberek megtanultak írni-olvasni, számolni, voltak világra szóló diákolimpiai sikerek, a diákok a menzán odavitték
a tanárok asztalára az ételt, nem pedig megrugdosták
õket. Voltak ifjúsági szervezetek: úttörõcsapatok az általános iskolákban, KISZ-szervezetek a középiskolákban.
Ezek ugyan hamis alapon álltak, politikával, a szovjet hõsök tetteivel tömték a fiatalok fejét, de legalább mûködtek. Jobbak voltak a semminél. A gyereknek adtak egy közösségi élményt. Lehetett számháborúzni, kirándulni,
klubéletet folytatni, versengeni. Az országos diáknapokon
fiatalok tízezrei merültek el nagyszerû, ünnepélyes együttlétben, fáklyás felvonulásokban, szabadtéri bálokban, zenés, táncos, színjátszói vetélkedõkben. Nyári táborokban,
forró napsütésben gyümölcsöt szedtek, mocsarat csapoltak.
A tanárok munkáját pedig szakfelügyelõk kísérték figyelemmel.
Az ifjú tanárnõ már napokkal elõbb rosszul aludt, mert a
rettegett nagyvárosi tudós tanár, a szakfelügyelõ jelezte látogatását. Legszívesebben elmenekült volna, elment volna
vasúti jegykiadónak, hogysem átélje ezt a gyötrelmes ellenõrzést. Újra és újra átgondolta a meglátogatandó óráját, a diákokkal megbeszélte, hogy viselkedjenek, gyengébb idegzetû pedagógus még azt is kijelölte, hogy kiket
fog feleltetni, nehogy valami óriási tudatlanságról hulljon
le a lepel.
A megjelölt napon reggel szívélyes mosollyal nyújtotta feléje a kezét a tanári szobában a szakfelügyelõ, aztán jött a
vészterhes óra. A tanárnõ dehogy az osztálynak, teljesen a
felügyelõnek tartotta az órát. Nem úgy tanított, ahogy
szokta. Hát lehet lazán, õszintén beszélgetni egy osztállyal
abban a tudatban, hogy valaki a hátsó padban minden szavát figyeli, mérlegeli? Ha úgy tesz, mintha az illetõ nem
volna ott, már eleve egy hazugság hálójába keveredett, hamisan csengenek a szavai. Persze, ha az a szakfelügyelõ
igen tapasztalt öreg róka, akkor átlát a színjátszáson, világos képet kap a tanár tudásáról, módszereirõl, az osztály
színvonaláról. Aztán az óra után egy kávé mellett okosan,
nagy beleérzéssel megbeszéli a fiatal kollégával, hogy mit
látott, mit javasol ahhoz, hogy egyre jobb tanár váljon a
kartársnõbõl.
Ma a tanár teljesen segítség nélkül dolgozik. Ez súlyos
helyzet. Ha akarja, semmit nem tanít, vicceket mesél, kártyázik a diákokkal. Nem képzelhetõ el igazgató vagy helyettes, aki egyik osztályból a másikba rohangál óralátogatásra. Ha az a tanár lelkiismeretes ember, magánosan gürcöl, küszködik, egyedül kell rájönnie arra, ami egy tapasztalt kollégájának a könyökén jön ki. A tanári munka rendkívül bonyolult, felelõsségteljes. Ma egyszerûen nincs gazdája. A rendszerváltás mámorában naiv reformerek a tanári szabadság jelszavával eltörölték a felügyeletet. Bizony, ebbõl katasztrófa lett, csak ezt senki nem meri kimondani. Sok iskolában titkos anarchia tombol.
A másik naivság az ifjúsági szervezetek meggyilkolása volt.
A jelszó: „Ki a politikával az iskolákból!” Erre mondják,
hogy „a fürdõvízzel kiöntötték a gyereket is”.
Okosabb emberekre kell bízni az oktatás ügyét…
(L. A.)
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A fehér ló mondája
Rejtvény

— A Képes Krónika nyomán —
1. Számolj!

2. Minden vízszintes sorban egy-egy
négybetûs szót találsz. A kimaradt betûkbõl egy állat nevét olvashatod össze
függõlegesen.
Árpád vezér és nemesei hallottak Pannónia gazdagságáról, hogy legjobb folyó a
Duna, és jobb föld a világon sehol sincsen,
ezért közös elhatározással elküldtek egy
hírszerzõt, név szerint Kusidot, hogy az
egész földet szemlélje meg, és a föld lakóit
kérdezze ki.
Amikor Kusid Magyarország közepébe eljött, és a Duna menti részekre leszállott,
azt látta, hogy a táj kellemes, körös-körül a
föld jó és termékeny, a folyó jó és füves —
mindez tetszett neki.
Ezután elment a tartomány fejedelméhez,
aki Attila után ott uralkodott. A fejedelmet Szvatopluknak hívták.
Kusid köszöntötte népe nevében, és az
ügyet, amiért odament, elõadta.
Amikor Szvatopluk a magyarok szándékát
meghallotta, nagy örömmel örvendezett,
mert azt hitte, hogy ezek parasztok, akik
azért jöttek, hogy az õ földjét megmûveljék. Örömében a követet kegyelmesen elbocsátotta.
Kusid pedig a Duna vizébõl kulacsát megtöltötte, perjefûvel tömlõjét megrakta, aztán a fekete földbõl rögöket vett fel, azzal
az övéihez visszatért.
Amikor elmondotta mindazt, amit látott
és hallott, és a kulacs vizet, a földet és a füvet megmutatta, a magyarok nagy örömmel örvendeztek. Mindjárt felismerték,
hogy a föld igen jó, a víz édes, és a mezõ füve hasonlatos ahhoz, amit Kusid nekik elbeszélt.
Ezután közös határozattal Kusidot a fejedelemhez visszaküldték, és Szvatopluk fejedelemnek egy nagy fehér arabs paripát,
arábiai arannyal aranyozott nyereggel,
aranyos fékkel a földért elküldtek.
Amikor Szvatopluk fejdelem az ajándékot
meglátta, még jobban megörült, mert azt
hitte, hogy ezt földjéért, mint telepesek
küldték.
Ekkor Kusid a fejedelemtõl azt kérte, hogy
földet, füvet és vizet adjon.
A fejedelem pedig mosolyogva így szólt:

— Legyen nekik ezért az ajándékért annyi,
amennyit akarnak.
Kusid pedig ezzel a hírrel az övéihez
visszatért.
Árpád vezér ezalatt a hét vezérrel Pannóniába bejött, de nem mint vendég, hanem
mint a föld jogos örököse és birtokosa.
Ekkorra a magyarok egy másik követet
küldtek Szvatoplukhoz, és ilyen üzenetet
bíztak rá:
— Árpád és vitézei neked azt mondják,
hogy azon a földön, amelyet tõled megvettek, tovább semmiképpen se maradj. A földedet lovon, a füvedet féken, a vizedet
nyergen megvették, és te szegénységed
meg kapzsiságod miatt a földet, a füvet és a
vizet nekik átadtad.
Amikor a fejedelemnek ezt az üzenetet átadták, mosolyogva így szólt:
— Azt a lovat bunkósbottal agyonüssék, a
féket a mezõre kivessék, az aranyos nyerget a Duna vizébe hajítsák!
Erre a követ így szólt:
— És ebbõl, uram, a magyaroknak mi kára
lesz? Ha a lovat megütteted, az õ kutyáinak adsz eleséget, ha a féket a fûbe kiveted, az õ embereik, akik a füvet kaszálják,
az aranyat megtalálják, ha pedig a nyerget
a Dunába hajítod, halászaik az aranyos
nyerget a partra kiteszik és hazaviszik. Ha
a föld, a fû és a víz az övék, akkor minden
az övék!
Amikor ezt a fejedelem meghallotta, gyorsan sereget gyûjtött, mert félt a magyaroktól. Szövetségeseitõl is segítséget kért,
majd a csapatokat egyesítette, és a magyarok elé vonult.
A magyarok eközben a Duna mellé érkeztek, és egy gyönyörû mezõn hajnalhasadtával csatát kezdtek. Az Úr segedelme velük
volt: színük elõl Szvatopluk fejedelem futásnak eredt.
A magyarok egészen a Dunáig üldözték.
Ott Szvatopluk ijedtében a folyóba beleugrott, és a sebes vízbe belefulladt.
Lengyel Dénes — Régi magyar mondák

Beküldési határidõ: 2010. március 9.

Rejtvény
1. néhány, több, legkevesebb (ezek
számnevek, nem melléknevek).
2. csekély, bujdosó, csermely, bojt, csigolya, bojkott, derelye, dölyfös, böjt, adjunktus, ereklye, bajusz, erkély, fekély,
bojler, fogoly, aljas, folyosó, ajtó, dörej.
3. Ha felismerted a közmondást, pótold
a hiányzó magánhangzókat!
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.
Helyes megfejtést küldtek be: Szabó
Bálint, Alap, Dózsa Gy. út 69., Gõdér
Gergõ, Sárbogárd, Posta u. 16/a., Batári
Balázs, Sárbogárd, Gergely-köz 1.

A szerencsés nyertes:

GÕDÉR GERGÕ
Sárbogárd, Posta u. 16/a.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Március 6., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Hírek 8.05 Sporthírek 8.10
Bob, a mester 8.35 Thomas és barátai 9.00 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart
9.25 Clic és Kat 9.35 Inami 9.55 Vízi duma 10.00 Ötös fogat 10.30 Bob, a mester 11.00 Teknõc a láthatáron 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Design 12.40
Egészség ABC 13.05 Nõi szemmel 13.35 Hogy volt!? – Válogatás 15.20 Tea:
Tajvan arany kincse 15.50 Stílus 16.20 Botticellitõl Tizianoig 16.50 Orient
Express 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Miss Marple történetei – Szemfényvesztõk 22.20 Hírek 22.30 Szigorúan piszkos ügyek 0.15 A
Kádár-korszak utolsó évtizede 1.10 Koncertek az A38 hajón 2.00 A zarándok
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Pókember 10.25 Játék 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45
Vác–Debrecen nõi kézilabda-mérkõzés 14.25 Tengeri õrjárat 15.25 Robin
Hood 16.25 Elfújta a szél 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Az Istenek a
fejükre estek 21.45 Tiszta játszma 23.30 A fiúk nem sírnak 1.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 9.30 Dinoszauruszok – A Föld
urai 10.30 Babavilág 11.00 A láthatatlan ember 12.00 A kiválasztott – Az amerikai látnok 12.55 Bajnokok Ligája magazin 13.30 Rejtélyek kalandorai 14.30 A
parti õrség 15.30 Elveszett világ 1-2 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Egy
szoknya, egy nadrág 21.40 Végveszélyben 0.20 James Bond: Halálos rémületben 2.30 Kalandjárat 2.55 Teleshop 3.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 13.05 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet 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 20.05 Rádiószínház 21.58 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 7., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.10 Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 „Így szól az Úr!” 9.20 Katolikus krónika 9.45 Útmutató 10.10 A sokszínû vallás 10.25 Református magazin 10.50
Unitárius ifjúsági mûsor 11.00 Görög katolikus szent liturgia közv. 12.15 Hírek
12.20 Bangó Margit énekel 12.50 Hogy volt!? – Válogatás 15.00 Emma melltartója 16.40 Térerõ 17.10 Panoráma 17.40 Magyarország története 18.10
Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás szabadsága 21.00
Elsõ a szerelem 22.50 Kultúrház 23.45 Innováció: Ipari technológiák és
szennyezéseik 0.15 Hírek 0.20 TS – Motorsport 0.50 Magyarország története
1.20 Az utókor ítélete 1.50 Panoráma 2.15 Revue déja vu
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Játék
11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Nagymenõk: Kezdeti nehézségek 13.35 Tuti gimi 14.30 Nász-nap 14.55 Titkos küldetés 15.50 Elfújta a
szél 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 19.55 Nissan Qashqai – Egy reklám csúcsformában 20.00 Tolvajtempó 22.10 Nissan Qashqai – Egy reklám csúcsformában 22.15 Heti hetes 23.35 Kocka3 1.25 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 10.05
Mókás állatvilág 10.55 Két testõr 11.25 Stahl konyhája 11.55 Kalandjárat
12.25 Így készült a „Séta a dinoszauruszokkal” címû show 12.55 Száguldó vipera 13.55 Célkeresztben 14.50 Baywatch Hawaii 15.50 Álomgyári feleség
16.50 Így lesz tökéletes egy pasi 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 27 idegen
igen 22.10 Frizbi Hajdú Péterrel 23.10 Elsõszámú ellenségem 0.10 Alfred
Hitchcock: Téboly 2.00 EZO.TV 2.50 Napló 3.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 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 21.53 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Március 8., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szólás szabadsága 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35
McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.30 Szoba kilátással 23.05 Prizma 23.20 Hírek
23.25 Memento 23.35 Teadélután 0.25 Nappali 2.25 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 A TAO harcosai 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.15 Dollhouse – A felejtés ára 23.25 Póker 0.25
Ments meg! 1.15 Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10 Teleshop 11.15 A vándorló palota 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25 Bûbájos boszorkák 17.30
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs 20.15 Aktív 20.50 JóbanRosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály 0.20
Tények este 0.50 EZO. TV 1.40 Gyilkos szerelem 3.20 Magellán 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 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 9., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Ez történt ma
reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték!
21.00 Kedd este 21.30 A svájci angyal 23.00 Prizma 23.10 Hírek 23.20
Memento 23.25 Teadélután 0.20 Nappali 2.15 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 Egy csoda teremtése 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.15 A Grace klinika 23.20 XXI. század
– A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15 A senki gyermekei
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Elvis – A kezdet kezdete 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25 Bûbájos boszorkák
17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.00 Jóban-Rosszban
20.25 Bajnokok Ligája 23.35 A médium 0.35 Tények este 1.05 EZO.TV 1.55
Kelj fel, komám, ne aludjál! 3.20 Babavilág 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 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 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 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 10., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 11.05 20’0 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru
14.35 Kormányváró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este 21.30
Átok: Temetés 22.00 Átok 22.30 Balaton retró – Életképek a 60-as, 70-es
évekbõl 23.15 Prizma 23.30 Hírek 23.35 Memento 23.45 Teadélután 0.35
Nappali 1.40 20’0 2.35 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 Aranyásók Alaszkában 16.15 Rubi, az elbûvölõ
szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Nyerõ páros 23.20 Wicker Park 1.35 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Winnetou 1
13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25 Bûbájos boszorkák 17.30
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 EZO.TV 1.40 Tûzben edzett ország 3.10
Két testõr 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30
Krónika 18.03 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 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Március 11., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Együtt 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók
16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.20 A palota ékköve
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kassza 21.00 Csütörtök este 21.30 Átok:
Luca 21.55 Átok: Lula 22.25 Balaton retró – Életképek a 60-as, 70-es évekbõl
23.15 Prizma 23.30 Hírek 23.35 Memento 23.45 Teadélután 0.30 Nappali 2.30
Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Hawaii – A hullámok üzenete 15.20 Diana – Egy
hercegnõ öröksége 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti
showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45 Európai Idõ 0.05 Alias 1.00
Reflektor 1.15 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Életben maradni 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 Euro Túra 23.00 Pokerstars.hu 0.00 Tények este 0.30
EZO.TV 1.20 GSG 9 – Az elit kommandó 2.10 Segíts magadon! 2.35 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.22 Bélyegek 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.24 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 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 12., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A palota 9.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.25 Közlekedõ 14.35 Ez történt ma
reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00
Péntek este 21.30 Grimm 23.25 Prizma 23.40 Hírek 23.45 Memento 23.55
Teadélután 0.45 Nappali 2.45 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 A béranya 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék 23.20 A hatalom hálójában 0.20 Reflektor 0.35 Itthon 1.00 Odaát 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Az
ezüst oroszlán birodalmában 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25
Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15
Aktív 20.50 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 A férjem védelmében 23.20 Az
elveszett szoba 0.20 Tények este 0.50 EZO.TV 1.40 Csillagközi romboló 3.20
Alexandra pódium 3.45 Animációs filmek

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a
C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 6., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci (2x40’),
Teremfoci záró 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Ambrus András elõadása (80’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Alapítványi bál Sárszentmiklóson (60’), Koszorúcska Cecén (60’)
Március 7., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Dr. Ambrus András
elõadása (80’) 13.00 Heti híradó 15.00 MSZP-sajtótájékoztató (40’), 25
éves a Kossuth iskola (40’), Gazdafórum (60’) 19.00 Heti híradó 20.00 A
Jákob házaspár (ism.)
Március 8., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Alapítványi bál Sárszentmiklóson (60’), Koszorúcska Cecén (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci (2x40’), Teremfoci záró 19.00 Heti híradó 20.00 Éjféli Kiáltás gospelkórus (ism. 90’)
Március 9., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Jákob házaspár (ism.)
13.00 Heti híradó 15.00 Éjféli Kiáltás gospelkórus (ism. 90’) 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés
Március 10., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti
híradó 15.00 Farsang Pálfán (60’), Tropicarium (20’), Galambászbál (25’),
Gyergyó ezer arca (15’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Futball
(100’), Férfi kézilabda (60’)
Március 11., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball (100’), Férfi
kézilabda (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 A Jákob házaspár (ism.)
Március 12. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Farsang Pálfán (60’),
Tropicarium (20’), Galambászbál (25’), Gyergyó ezer arca (15’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 A Jákob házaspár (ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Testületi ülés
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják
a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259,
06 (20) 9440 445!

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Bélyegek 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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, 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, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. 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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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák, ébresztõórák,
órajavítás. Arany- és ezüstékszerek,
ékszerkészítés, ékszerjavítás,
törtarany-felvásárlás.
SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.
Kétszintes CSALÁDI HÁZ Sárbogárd,
Alapi úton ELADÓ. 06 30 473 3669
Árpád-lakótelepi lakás ÁRON ALUL
ELADÓ. 06 30 633 2297
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2010. március 5-én,
pénteken, 18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési házban.
Jelentkezni: Fûrész József,
06 30 290 3744
Betegség miatt LAKÁS ELADÓ.
06 30 302 0586.
Eladom sárga házi kedvencemet,
egy 1999/11 havi szép állapotú
RENAULT TWINGÓT, 580.000 Ft-ért.
Ugyanitt eladó: ROVER 620-as
(1999/02): 730.000 Ft.
Telefon: 06 70 379 4240
Dinamika Autósiskola
moped-, motorkerékpár-,
személygépkocsi-vezetõi tanfolyamot indít
Sárbogárdon március 9-én 17 órakor
a mûvelõdési házban.
9.000 FT-OS nõnapi kedvezmény!
06 30 226 7646, 06 22 500 180
HASZNÁLTBÚTOROK,
AJÁNDÉKTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK
(Rossmann mellett),
nyitva: H-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig;
ÁRPÁD-LAKÓTELEPEN:
nyitva szombatonként, 8-13-ig.
MEGNYITOTTUNK!
KRISTÁLY SZÉPSÉGSZALON:
minõségi kozmetika, szolárium,
fodrászat a Rossmann mellett.
Almádi Zsuzsanna: 06 20 448 3153,
Lekner Nikolett: 06 30 353 4859

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB 238R típusú 4 x 51 W-os CD-s autórádió, illetve egy alig
használt, szép állapotban lévõ Padovano Parma,
45-ös munkavédelmi félcipõ. A szabványoknak
megfelelõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06
(30) 386 4133.
Chocolate Brown, az igazi csokicsõ! Páratlan
barnítóerõ leégés nélkül, egészségesebben, olcsóbban, sokkal jobbat! 70 Ft/perc. Zsuzsa Kozmetika, Sárbogárd, a Mol-kúttal szemben. 06
(25) 468 198. (2314768)
46 m -es kétszobás lakás eladó József A. utcában. 06 (30) 246 4365. (2314720)
2

Tollpaplankészítés! Kész paplanok kaphatók!
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b. 06 (25) 476 051. (2314647)
Sárszentágotán családi ház albérletbe kiadó.
06 (30) 407 3348. (2314639)
Sárszentágotán új építésû családi ház hitelátvállalással sürgõsen eladó. 06 (30) 407 3348.
(2314639)

Németjuhász kölykök eladók. 06 (20) 278
8208. (2314694)
Mézfutár! Termelõi mézet üvegezve, vagy kívánság szerinti kiszerelésben Sárbogárd területén házhoz szállítunk. Telefon: 06 (30) 380 7206.

Suzuki Márkakereskedés és
Márkaszerviz munkatársat keres

SZERVIZVEZETÕ
MUNKAKÖRBE.
Elvárás: felsõfokú szakmai
végzettség, jó kommunikációs
készség, nagy munkabírás.
Jelentkezni fényképes, részletes
szakmai önéletrajzzal a
suzukibarta@suzukibarta.hu címen.

Érdeklõdni a 06-25/50-80-80-as
telefonszámon.
Gyümölcsfa-, díszfa-, szõlõmetszést vállalok.
Telefon: 06 (70) 521 1533. (2314726)
Kis családi ház eladó. 06 (30) 3302 615. (2314696)
A Csendes Fagyizó melletti Turkában már kilós
ruhák is kaphatók.
Nagylókon 3 szobás családi ház eladó. 06 (30)
582 7324, 06 (34) 950 469. (2314861)
60 literes fagyasztószekrény, 16-os Hauser kerékpár, járóka, bébihordozó eladó. 06 (20) 960
6280. (2314857)
Szalámi, sonka, szalonna kapható! 06 (20) 515
9570.
Sárbogárd központjában másfél szobás, gázfûtéses társasházi lakás, fizetési kedvezménnyel
eladó. Ár: 1 M Ft. 06 (70) 284 4691. (124185)

Redõnyök: 06 (30) 507 3344.

Árpád-lakótelepen negyedik emeleti lakás sürgõsen eladó. 06 (20) 451 1128. (2314691)

Lakás kiadó-eladó március 20-ai költözéssel.
Telefon: 06 (70) 335 6399. (2314747)

Árpád-lakótelepen földszinti, háromszobás,
felújított lakás eladó. 06 (30) 645 7124. (2314868)

Sárbogárd, Barátság-lakótelepen garázs eladó.
06 (70) 456 7368. (2314684)

Választási malacok eladók. 06 (20) 367 2785.

Kedves adózó
zenebarát!

Nyakláncot találtak múlt hét vasárnap
a Mészöly iskola nagy tornacsarnokának öltözõjében. Jogos tulajdonosa átveheti a szerkesztõségben.

Kérjük, hogy adója 1 %-át
szíveskedjen felajánlani a
Bogárd-Dal Egyesület számára!
Adószámunk: 18497575-1-07.
Támogatását köszönjük!

(2314867)

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, hogy Sárbogárdon
2010. március 1-jétõl elõreláthatólag április végéig
a lakossági szennyvízcsatorna rákötéseket ellenõrizzük.
A munkát hétköznapokon, folyamatosan, 7.00–18.00 óra között végezzük. Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy fényképes, céges kitûzõkártyát viselõ munkatársainkat kérésre beengedik a csatornabekötéshez tartozó, telekhatáron belüli tisztítóidom ellenõrzésének elvégzésére. Munkálatokkal kapcsolatos további információ a 25/460-101-es telefonszámon.
Együttmûködésüket, megértésüket köszönjük.
FEJÉRVÍZ ZRT.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
„Mert ha hétszer elesik is az igaz,
mégis fölkel…” (Péld. 24:16/a.)

Meghívó
2010. március 8. (hétfõ)
és 13. (szombat) között
evangelizációs hé
lesz gyülekezetünkben
a következõ témában:
„Bukás és állhatatosság”.
A szolgálatot végzik: Szilágyi Sándor és
Szilágyi Hajnalka tatabánya–bánhidai
lelkipásztorok. A hétközi alkalmak este
6 órakor a fûtött gyülekezeti házban
lesznek (Sárbogárd, Tompa u. 41.).
A vasárnapi úrvacsorai záró istentisztelet március 14-én 10 órakor kezdõdik a
templomban.
Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Közmunka
Elnézem, ahogy városunk tisztes és jobb sorsra érdemes polgárai közmunkásokként nap
mint nap munkára indulnak a polgármesteri
hivatal hátsó része felõl. Szerencsére vezetõjük õsztõl tavaszig is talál számukra munkát.
Ilyentájt rendszeresen itt, a régi községháza
mellett, a nyilvános illemhely elõtti kis fákkal
beültetett területen, parkban serénykednek.
Ez a hely fölöttébb kedves lehet a munkavezetõ számára, ahol õsztõl tavaszig azért mindig akad egy kis seperni való. Õsszel minden
nap buzgón összetakarítják az éj folyamán lehullott faleveleket, összegereblyézik a csupasz földet, hogy aztán másnap elölrõl kezdhessék a foglalatosságot. Mire elfogy a hulló
falevél, megjön a tél, s a hóesést követve most
nem a leveleket, hanem a havat söprik el a
csupasz földrõl. Végtére is olyan csúnya és
rendetlen az a fránya hó ott a fák között!
De ha kissé távolabb megyek, mondjuk a vasútállomásra, szemem rendre megakad számos ház elõtt, ahol a hóesés után csak a kitartó járókelõk vágtak csapást az eltakarítatlan
hóban, majd késõbb, amikor a nappal megolvadt hó éjjel újra megfagy, csúszkálnak a jégen.
A Rossmanntól a temetkezési vállalat irodájáig sorolhatnám azokat az épületeket, hol
nem akadt emberi kéz, hogy a járdáról a havat eltakarítsa. Közmunkásaink persze szorgalmasan szórják ilyenkor a sós murvát is a
központ gyakran járt területeire, ami rendjén
is volna, ha...
Ha nem lenne annyi ezerszer fontosabb közfeladat, mint a levelek vagy a hó naponkénti
összesepergetése. Ha a lakótelep elõtt megyek végig a járdán, akkor a sövénysor tövében ott gyönyörködhetek az õszi szelek által
odafújt vagy a lusta õszi emberek által odadobált szemétben, amit még hetek múltán is

Gyula
Tegnap este megdöbbentett a hír, hogy Õri
Gyula többé nincs velünk. Még nagy a fájdalom. Nehéz megszólalni, s múlt idõben írni e
szavakat.
Az az ember volt, akit csak kedvelni lehetett. Nem lehetett nem szeretni. Jószívûsége
családi körben mutatkozott meg igazán. Soha nem félt kimutatni a szeretetét, Gyula átadta azt, nem sajnálta senkitõl. Szerette a
családját és a szûkebb–tágabb családja is
szerette. Az ember feltöltõdött, ha az a megtiszteltetés érte, hogy ebben a körben lehetett. Legjobban unokái között szeretett lenni, a fiatalok, a picik közt. Emlékszem,
mennyire várta a fiúk után leányunokáját,
mennyire örült, amikor megszületett, de
mindegyiket egyenrangúan szerette.
Sokan naivitásnak vették jószívûségét. Pedig nem volt naiv, csak erején felül is segítette a másikat. Legyen az egy rászoruló barát,
vagy egy idegen, vagy akár milliárdos vállalkozó. Önzetlenségét sokan felejtették el, de
õt ez sohasem keserítette el.
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Emlékszem, egyszer megkértem egy építõiparos munkára. Talán mondanom sem kell,
nem akarta, hogy kifizessem neki, pedig az
emberei napokon át dolgoztak, nyilván neki
sem ingyen. Miután hosszas rábeszélés során megegyeztünk abban, hogy kifizethetem — nem volt egyszerû —, áralku kezdõdött. Paradox módon én felfele alkudtam az
árat, Gyula lefelé. Persze, megegyeztünk.
Lelkiismeretes képviselõ volt. Az a fiatalember, aki korábban csak a fórumokon szólalt fel szeretett „faluja” érdekében, nagy
elánnal vetette bele magát képviselõként a

ugyanott találok — már ha a szél valami folytán odébb nem fújta. A fõtértõl távolabb, a
közterület járdáinak és környékének rendben tartására — úgy látszik — már nem akad
vállalkozó. Éppúgy nem, ahogy nem akadt a
télen hullott hó eltakarítására sem a fõutca
mentének járdáiról. Most pedig, hogy vége a
télnek és fütyülnek a madarak, a közmunkások vezetõje is fütyül a télen jócskán szétszórt
sós murvára, ami mindaddig ott díszeleg a
járdákon, amíg azt az esõ vagy maguk a közmunkások le nem seprik a fûbe és a rózsabokrok tövébe. Amivel nagy szolgálatot tesznek
nemcsak a „Murvaellátó Vállalatnak”, hanem a kertészeteknek is, hiszen az egyre kövesebb és sósabb termõföldben még a nagy
gonddal ültetett virágok is gyakrabban halnak meg.
Õszintén, nem lehetne valahogy értelmesebb
munkával megbízni ezeket az embereket?
Nem lehetne például a fák alatti levelek õszi
sepregetése helyett a fõutcán rendben tartani a járdák környékét, összeszedni a szemetet, gondozni a füvet, vagy karbantartani magát a repedezett járdát? Nem lehetne, mondjuk, a rászoruló, idõs, egyedülálló emberek
háza elõtti járdáról télen a közmunkásoknak
eltakarítani a havat? Ott pedig, ahol csak a
lustaság és hanyagság hagyja a havat a járdán,
a járdatisztítást kemény térítés ellenében elvégezni a közmunkásoknak? Végül pedig,
nem lehetne az évente nem tudom hány mázsa szétszórt murvát a tél múltával szépen
összesöpörni, zsákokba tenni — mint teszik
azt az osztrákok —, és a következõ évben újra
felhasználni?
Persze, csak hangosan gondolkodom. De talán lesz, aki meghallja.
Lendvai Gábor
munkába. Nem hagyhatta el mondat a száját a „Pusztaegres” szó nélkül, ha közügyekrõl volt szó. Meg is látszik a falun a
munkája. Nemcsak az önkormányzatban
képviselt, helyben annál inkább. Saját vállalkozása is a köz ügyét gyarapította sokszor. Lett Pusztaegresen útépítés, járdaépítés, elõtetõ a temetõben, és még sorolhatnám.
Tudtuk, hogy beteg, nincs jól. Sok minden
összejött neki. Mégsem számítottunk rá,
hogy elmegy. A betegséget is „kezelte”, leginkább a humorával.
Kivételes humora volt. Nem csak viccmesélésben volt jó, hanem az egyszerû életbölcsességeket volt képes nagy humorral, kacagtató módon megfogalmazni.
Tiszta ember volt, egyenes; emberszeretetében és elveiben megingathatatlan. Mindemellett igaz barát; s ezúttal nagyon szeretném, ha nem kongana üres közhelyként az
oly sokszor leírt mondat, hogy emlékét
megõrizzük.
Gyula! Nekem, nekünk az maradsz, ami
voltál. Jószívû ember.
Barátod:
Szabadkai Tamás

