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Dr. Szabadkai Tamás javaslatára egy perces néma felállással
emlékeztek Marian Cosmára, mivel a tettesek révén sárbogárdi
vonatkozása is van az ügynek.

Munkanélküliség a csillagos ég...
A munkaügyi kirendeltség vezetõje, Simon Miklós a munkanél-
küliségi helyzetrõl számolt be. Írásos beszámolóját új adattal pon-
tosította, már 17,6 százalékos a sárbogárdi térségben a regisztrált
munkanélküliek száma. Hozzátette, hogy az Országos Foglalkoz-
tatási Közalapítvány pályázatot írt ki 6 milliárd értékben a mun-
kahelyek megõrzésének támogatására. Az Állami Foglalkoztatá-
si Szolgálat 10 milliárdos csomagja is a munkahelyek megõrzését
szolgálja.
Juhász: A körzetben 17,6 százalék a munkanélküliségi mutató, a
városé pedig 10,97 százalékos, de ez is magas.
Simon Miklós: Két munkáltató 2008-ban bejelentette leépítési
szándékát. 200 fõt a KeyTec, a Videoton pedig 98 fõt.
Etelvári Zoltán: A közmunka programban hogy lehet munkához
jutni?
Dr. Krupa Rozália: Akik 55 év felettiek vagy egészségkárosodot-
tak, õk továbbra is rendszeres szociális segélyezettek maradhat-
nak. Az ezen körön kívülieket tájékoztatjuk arról, hogy közfoglal-
koztatásra jogosultak és kötelesek, és addig, amíg a közfoglalkoz-
tatás nem indul be, addig rendelkezésre állási támogatást kapnak,
amely a nyugdíjminimum összege. Lesznek olyanok is, akiket
majd különbözõ képzésekre fognak kiválasztani.

Sportegyesületek támogatása
Dr. Szabadkai: A miklósi sport klub tárgyi feltételei megfelelõek
és nagyon jók, de a sárbogárdi klubnál a körülmények nem túl jók,
a csapat sorozatosan kapja a negatív visszajelzéseket mind a szö-
vetség, a bírók és a konkurens csapatok részérõl.
Nedoba: A sárbogárdi labdarúgó klub kiadásait az önkormányzat
1.800.000 Ft értékben állja: díjak, engedélyek, szállítás. A nem kö-
telezõ feladatot is állja az önkormányzat. A sportlétesítmények-
nél valóban van probléma, fõleg a fûtési rendszer. Miklóson a
gondnok kérdése az idén megoldódik.

Farsang Pusztaegresen

A helyi közösség jelmezes farsangi délutánt rendezett a falu gye-
rekei számára.

Írásunk a 8. oldalon olvasható.
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Folytatás a 2-3. oldalon.

Bûn az élet
Horváth Gábort és barátait még 2007 decemberében verték meg
a Sörpatikánál. Gábor arcát rúgásokkal szilánkosra törték. Ügyé-
ben máig nem volt bírósági tárgyalás. 2008 õszén ugyanott egy fia-
talembert megkéseltek. A tettesek máig szabadon járkálnak Sár-
bogárd utcáin. Ha elítélnek esetleg valakit közülük, a többiek
minden következmény nélkül az éjszaka császáraként terrorizál-
ják a békés polgárokat.
Ha már Sárbogárdon szembe kellett volna néznie a tavalyelõtti,
máig büntetlen brutális verekedés vagy a tavaly õszi késelés tette-
seinek a törvény szigorával, akkor talán nem hal meg másfél hete
Veszprémben egy nemzetközi hírû kézilabdás.

Írásunk az 5. oldalon olvasható.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Költségvetési csaták

Negyven millió lesz a forráshiány, fejlesztésre
100 millió hitelt vesznek fel

Juhász János: Ha szigorúan gazdálkodunk, akkor reméljük, hogy
mindenféle újabb megszorítás ellenére a város mûködtetése biz-
tosított lesz ebben az évben.
Dr. Krupa: Két olyan felhalmozási kiadást javasolunk elhagyni,
aminél látszik, hogy az idei évben nem lesz pályázati kiírás, az
egyik a Mészöly Géza Általános Iskola felújítása, a másik a
hantosi út pályázati önrész. Már megkaptuk a döntést, hogy nem
nyert a pályázatunk, tehát azt az idei évben nem tudjuk megvaló-
sítani. Így az útfelújításokra szánt összeg annyival emelkedne.
Dr. Szabadkai: Nem látszik a költségvetésbõl, hogy az önkor-
mányzat olyan beruházásokat, fejlesztéseket szeretne megvalósí-
tani, amik késõbb jövedelemtermelõ tevékenységet is jelentené-
nek. Nincs benne a költségvetésben, hogy az ipari fejlesztések
ügye most hogy áll. Azt tudjuk más elõterjesztésbõl, hogy a Forrás
Ipari Park Kft. kimúlni látszik. Az sincs benne a költségvetésben,
hogy az önkormányzat mit szeretne a Hemo épületével. Szintén
nincs benne a belvízelvezetés témaköre, a felszíni vízelvezetés
megvalósítása, illetve egyáltalán nincsen benne a vasútállomás és
a benzinkút közötti park, a zöld területek fejlesztésének a kérdé-
se. A Bogárdi Napok és a bizottságok kerete emelkedett csak. A
ciklusprogramról sem lehet azt mondani, hogy ezek mind
2010-ben valósulnak majd meg.
Juhász: Amikor egy olyan kormányt szolgálsz ki, amelyik olyan
ciklusprogramot zár, hogy az Árpád háztól a szegényházig tartó
ívet megvázolja, ami gazdasági növekedésbõl egy kemény re-
cesszióba, soha nem látott mértékû eladósodásba megy, azért fel
kellett tenned az arcodat ahhoz, hogy ezt így elmondhasd nekünk.
Nedoba: A Bogárdi Napok 5 millióba kerül, mert 2 millió bevétel
lesz.
Dr. Krupa: Belvízelvezetésre nincs pályázati kiírás, minek szere-
peltetnénk a költségvetésünkben számszerûen bármit, ha annak
abszolút semmi realitása nincs.
A költségvetés 2/A. változatát 10 igen, 2 nem és 2 tartózkodással
elfogadták.

Útfelújítások

Etelvári: 2009-ben a Honvéd utca, a Kereszt utca, a Vak Bottyán
utca, a Rózsa Ferenc utca nyugati oldala, a Németh Lajos köz, az
Ó utca, a Virágsarok utca, a Vezér utca, az Álmos vezér utca, az
Akácfa utca, az Egressy Béni utca, a Kinizsi utca és a Köztársaság
út fog elkészülni. Ebbõl hiányolom a Damjanich utcát. Arra ké-
rem a képviselõ-testületet, hogy ezeknek az utcáknak az építésére
bízzunk meg egy független mûszaki ellenõrt, mert amit eddig
megcsináltunk, az semmitérõ.
Juhász: A Kinizsi utca már fel van újítva, ott csak rácsos folyóka
beépítése a cél. A Köztársaság útnál, a 11-tõl, aszfalt burkolatú
járda építése 80 méter hosszban.
Dr. Szabadkai: Nem értem, hogy a Mányoki utca miért nem fér
bele.
Gábris: A Munkácsi utca legalább ennyire fontos lenne és ott még
járda sincs.
A testület döntött, hogy pályázati lehetõség esetén a következõ
utcákat feltétlenül szerepeltetni kívánja még felújítás céljából:
Mányoki utca, Munkácsy és kis Munkácsy utca, Damjanich utca,
Kisfaludy utca, Homoksor, Szabadság utca, Kislókon az Úttörõ
utca és Sárbogárdon a Hatvani utca.

Bejelentések
Etelvári: A 63-as út mentén repedeznek a házak falai. Mindenki
tudja, hogy az M6-os autópályához követ szállító autók teszik
tönkre az utat. Az esõben sokan fordultak hozzám, hogy az Ifjúsá-
gi parkban a keleti csatornánál 60-70 kg-os kövek voltak odatéve a
híd mögé, hogy nehogy elfolyjon a víz. Fölháborító, hogy némely
vandál egyének ezt meg merik tenni.
Fülöp S.: A következõ költségvetésnél a meglévõ utak karbantar-
tására is figyeljünk. A vízelvezetés elég régóta probléma, nem lá-
tok semmiféle javulást a vízelvezetés terén. Minél több helyen
burkolt árok építésére tennék javaslatot. Ha be lehetne illeszteni
ebbe a közhasznú munkaprogramba, akkor azt viszonylag olcsón
meg tudnánk oldani.
Bártfai: Ebben az évben sem kerül sor a város fõterének rehabili-
tációjára, a pályázatból nem lett semmi. A pláza érdekében nem
kell parkolót biztosítani. A Hõsök terén lévõ 100 éves óvoda bon-
tását a továbbiakban is napirenden tartják-e?
Juhász: Biztos, hogy fenntartjuk. Ez nem azt jelenti, hogy le kell
bontani, bár bontási engedéllyel rendelkezünk. És visszautasítani
szeretném, hogy most már sokadszor plázának nevezed.
Szakácsné: Szeretnék köszönetet mondani a miklósi karitásznak
és a Move Béta alapítványnak, a gyors segítségért. Két családnál
merült fel hétvégén, hogy nincs tüzelõ és ennivaló, kisbabákról
volt szó és beteg idõs emberekrõl.
Horváth S.: Szégyenletes, ami az állomásnál van. Ha valaki leszáll
a vonatról, egyszerûen nem tud átjönni az úton, mert akkora víz
áll, hogy nem lehet rajta keresztül menni. A lakók is panaszkod-
nak, hogy a pincékben megjelent a víz. Régebben volt valami át-
eresz, valamerre el kellene vezetni a vizet. Akárkihez tartozik,
szégyen úgy, ahogy van.
Juhász: Az nem a mi területünk.
Horváth: Töbörzsökrõl szóltak, hogy a 7.29-es vonatot nem érik
el a busszal, mert általában mire a busz kiér, addigra elmegy a vo-
nat. Próbáljunk meg ez ügyben valamit lépni.
Gábris: Több lakó panaszolta, hogy hiába jelezték a szolgáltató-
nak az oszlopszámot is megadva, nem cserélik ki a kiégett közvilá-
gítási lámpatesteket. Mi az, az átfutási idõ, amire reagálni kell a
szolgáltatónak vagy van-e ilyen?
Szõnyegi Lajos: Amit mi jelentünk be, arról a javításról folyama-
tosan kapunk visszajelzést.
Gábris: Sok volt a csapadék, a Homoksorra a 63-as útról a Csaba
utcán át rájuk zúdul a víz. Abban az utcában, se árok, se járda
nincs.
Bódai: A bölcsõde elõtt a fõúton, a gyalogos járdán lévõ csatorna-
fedélnél a járda beszakadt. A gimnáziummal szemben lévõ akna-
fedélnél ugyanez a helyzet a 63-as úton. A Penny-vel szemben a
közvilágítási lámpa nem ég a kijelölt gyalogátkelõhelynél.
H. Varga: Gábris úr is hatékonyan közremûködött abban, hogy
jutott fa, illetve élelmiszer a rászoruló családoknak, amit köszö-
nök neki én is. A bizottsági ülés után felkerestük a Szent István
Általános Iskolát és az Aprajafalva Óvodát. Az óvodában sok
technikai hiányosság van. A belsõ berendezési tárgyak, fõleg a
gyerekek által használt asztalok és székek is elavultak, cserére
szorulnak. Az udvarra szükséges lenne modern és mai szabvány-
nak megfelelõ udvari játékok felszerelése. A csempézés megtör-
tént egy kiszolgáló helyiségben Bódai képviselõ úr jóvoltából. A
miklósi iskola melletti járda egy része járhatatlan. A Vasút utca
mindkét oldala a 63-as torkolatánál életveszélyes. A Jókai utca
Vasút utcai torkolatában szokott várakozni hajnalonként több
busz a munkásokra. 20-30 percig is ott dübörögnek, és ez zavarja
az ott lakókat.
Juhász: Kaptam egy levelet a Közlekedési, Hírközlési és Energia-
ügyi Minisztérium közlekedési szolgáltatások fõosztályáról feb-
ruár 2-án, amiben írják: az új menetrend bevezetése óta eddig el-
telt rövid idõ tapasztalatai és a beérkezett észrevételek alapján
valóban indokoltnak tartják a vonal menetrendi felülvizsgálatát.
Ezért a reggeli és a délutáni órákban egy-egy pár vonat közvetle-
nül Budapest—Sárbogárd közötti beállítására tettek javaslatot.
Ezen felül a késõ esti órákban is tervezik egy vonat indítását
Pusztaszabolcsról kb. 22.04-kor Sárbogárdra.

Folytatás a következõ oldalon.
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Lengyel Zoltán lapunkban is megjelent levelére válaszolta a pol-
gármester, hogy Lengyel levelét csak a testületi ülés befejezése
után ismerte meg, a levélnek a napirendre vételére lehetõség sem
volt amiatt, hogy a testületi ülés kezdetére az nem érkezett meg.
Új napirend felvételérõl az ülés kezdetén dönt a testület. A kére-
lem a tartalma miatt nem képviselõ-testületi hatáskör, hogy a he-
lyiséget nem tudja használni. Amennyiben az iroda jelenlegi hasz-
nálójával (Fidesz) nem tudnak egyezségre jutni, a jegyzõnél bir-
toksértési kérelmet terjeszthet elõ.

Lejáratósdi juhászosan

Juhász: A másik dolog, hogy van egy nagyon jól keresõ ember,
úgy hívják, hogy Szabados Tamás. Heti válasz online nézze meg,
hogy kik adnak Gyurcsányéknak milliókért tanácsot, itt van Sza-
bados Tamás, megbízási jogcíme, egyházügyi tanácsadásért 4,8
millió Ft és emellett a Közép Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács társelnöke. Most is nyilatkozott a rádióban, és jelezte,
hogy nem is használta ki ezt a keretet, de azóta még mindig, az idei
évre is kapott egy kis lehetõséget. Megnéztük, hogy mekkora köz-
oktatási szakértõ lehet. Az országos közoktatási szakértõi név-
jegyzékben Boda János bent van, de Szabados Tamás nincs ben-
ne. Gratulálunk a szép pénzhez, gondolom, hogy mindenkinek a
befizetett adójából vannak ezek a kifizetések is. Még egy újság, a
Blikk, írja: Ennyire kell a pénz? Kérdezik. Felveszik a költségtérí-
tést, pedig van fõvárosi ingatlanuk. Szerepel 13 parlamenti képvi-
selõ, köztük Szabadkai Tamás úr. A kézzel írt vagyonnyilatkozata
szerint két budapesti lakása van, az egyik haszonélvezettel ter-
helt, a másiknál 1/2-es a tulajdonarány mértéke és az élettársa
családja lakik benne, és ezért kell neki felvenni a havi 115.000 fo-
rintnyi lakbértámogatást.
Etelvári: Ide tartozik ez? Te is kapsz költségtérítést.
Juhász: Örülök, hogy a párt vasökle megvédte.
Etelvári: A jó ízlés.
Dr. Szabadkai: A lakbértámogatás annak a képviselõnek jár, aki-
nek a lakóhelye nem Budapesten van, én Sárbogárdon élek, itt is
van egy 55 m2-es lakásom, nem tudom megoldani, hogy hetente
párszor ne aludjak Budapesten, ez a jogszabály szerint jár, ahogy
neked is jár a költségtérítés, 156.000 Ft nettó havonta.
Etelvári Juhásznak: Látom a szemben ülõ társaidat, hogy szé-
gyellik magukat, hogy így viselkedsz. Ki hatalmazott fel téged,
hogy mindenkinek beszólsz.
Juhász: Téged ki hatalmazott fel, hogy most beszélsz?
Etelvári: A tisztesség meg az igazság.
Rigó: A Lengyel Zolinak annyit szeretnék mondani, hogy mi még
mindig ugyanott lakunk, ha kell neki a kulcs, ott van nálunk, elvi-
heti. Õ felvehette volna a kulcsot, nem tartott rá igényt. Mi párt-
irodának használtuk. Nekünk máshol van irodánk, amióta õ csi-
nálta ezeket a dolgait. 2006-tól nem gyakorolta Sárbogárdon a te-
vékenységét, mert akkor igényt tartott volna a kulcsra.
Nedoba: Kérdezték tõlem, hogy bizonyos nyomtatványokat a vá-
ros honlapjáról el lehet-e érni. Pályázati nyomtatványokat, se-
gélynyomtatványokat. A civil szervezeteknek van-e lehetõsége a
honlapon bemutatkozni? A buszmegállók mikor készülnek el, fõ-
leg a Lidl-nél? Az okmányiroda hátsó részén az ajtókról ellopták
az esõvíz-levezetõ alumíniumlemezeket. De a dísztéglát is meg-
bontották.

Juhász  nem száll le Szabadkairól

Juhász: Idézve az utolsó sorokat: lapunk hiába kereste a szocialis-
ta Szabadkai Tamást, nem kívántak reagálni.
Dr. Szabadkai: Engem nem kerestek, pedig van néhány elérhetõ-
ségem. De beszéljünk inkább helyi ügyekrõl. Volt egy írása a pol-
gármesternek a Sárbogárdi Forrás Ipari Park Kft. ügyében a Sár-
réti Hídban. Polgármesterként írtad alá. Azt szeretném kérdezni,
hogy egy ilyen horderejû ügyet miért nem a képviselõ-testület
elõtt vitatsz meg? Miért egy újságon keresztül üzensz egy másik
lap szerkesztõjének, aki ezt a kérdést feszegeti? Ez az igen jelen-
tõs ügy most zárt ülésen lesz téma. Errõl miért nem tudnak a kép-
viselõk, miért nem tudunk mi egyáltalán a zajló eseményekrõl?

Juhász: Számot adtunk róla folyamatosan.
Dr. Krupa: A gazdasági társaság belügyeit érintõ dolgokat, üzleti
titokként, zárt ülésen kell megvitatni.
Schmidt: Az, hogy még mindig kátyúk vannak a 63-as úton, az egy
dolog, de nagyon csúnya gödrök vannak a biciklisávban is, ami
életveszélyes. A városi kórustól jelezte Vendel bácsi, hogy amit
tavaly pályázaton nyertek, az a minimum, amivel fönn tudják tar-
tani magukat. Anyagilag kritikus állapotban van a városi énekkar.
Bogárdiak panaszkodtak, hogy Kislókon van egy trágyadomb az
út közvetlen közelében. Lehet-e ennyire az út közelében? Más:
Nekem a stílusoddal van bajom, János! Ezzel a stílussal egy pol-
gármesternek nem lenne szabad sem másokkal beszélnie, sem pe-
dig újságcikket írni. Ha neked bajod van Hargitai Lajossal, azt
nem hiszem, hogy ilyen formában kellene elõadnod.
Juhász: Örüljön, hogy nem jelentettem fel rágalmazásért, mert
rágalmaz. Nem szeretek ilyen dolgokba belemenni, ezért nem tet-
tem meg eddig. A terem végében ülõ Hargitaihoz intézve további
szavait: Csak nevessél nagyokat, és akkor megteszem, tehát rágal-
mazol, valótlanságokat tényként próbálsz feltüntetni, az pedig rá-
galmazás.
Dr. Krupa: Ami nyomtatvány fönt van a honlapunkon, az letölt-
hetõ. A honlapról úgy döntött a testület, hogy csak az önkormány-
zat mûködésével kapcsolatos dolgok, és semmilyen más szerve-
zetnek a jelenlétét nem engedte a testület.
Szõnyegi: Eddig 10 megrongált buszmegálló volt, ma meg már 14,
a teljes felújításra 300.000 Ft-ból nem futja. A mûszaki osztály is
tudja az intézménylátogatáson felmerült problémákat. 26 millió
Ft-ra lenne szükség ezeknek a kiküszöböléséhez, ma a költségve-
tésben erre elfogadtak 7 millió Ft-ot. Az elvégzendõ feladatok
között rangsorolni kell.

Zárt ülésen

Döntöttek arról, hogy Sárbogárd önkormányzata eladja az IPD
Europe Kft.-nek a Sárbogárdi Forrás Ipari Parkban lévõ 30 %-os
üzletrészét 900.000 Ft-ért.

Hargitai Lajos

FELHÍVÁS
A Közép-Dunántúli Regionális
Közlekedésszervezési Iroda

2009. február 19-én (csütörtök),
14.00 és 18.00 óra között fogadóórát tart
a Sárbogárdi Kistérség Területfejlesztési

Irodájában (Sárbogárd, Ady Endre út 164.,
régi községháza).

Amennyiben

a vasúti menetrend-módosításokkal
kapcsolatban panasza van,

úgy kérem, hogy észrevételeit
a fenti idõpontban feltétlenül tegye meg.
Ha személyesen nem tudja ezt megtenni, az alábbi

elérhetõségek valamelyikére szíveskedjék azt eljuttatni:

Közép-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda
8200 Veszprém, Virág Benedek utca 4. Szabó Katalin

asszisztens, e-mail: szabo.katalin@kti.hu

Városi polgármesteri hivatal:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., e-mail:

muszak@sarbogard.hu

Juhász János polgármester

Folytatás az elõzõ oldalról.
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BÛN AZ ÉLET
Horváth Gábort és barátait jó egy évvel ezelõtt alaposan összeverték. Bántal-
mazóik azóta is büntetlenek. De meséljen Gábor arról, hogy is történt az eset.

Horváth Gábor: – 2007. december 6-án ki-
mentem három barátommal a Sörpatiká-
ba egy kis Mikulás-ünneplésre. Már túl
voltam az államvizsgán, az utolsó nyelv-
vizsgára készültem. Soha életünkben nem
verekedtünk, nem kötöttünk bele senkibe.
Valamennyien dolgozó emberek vagyunk,
egyikünk nívódíjas gépészmérnök. Sem-
miféle okot nem szolgáltattunk arra, hogy
bennünket bántsanak. Volt ott egy társa-
ság, amelynek a tagjai keresték az alkal-
mat, hogy belénk kössenek. Azóta csak a
fojtogató düh van bennem, hogy az ezután
következõ, a számomra teljesen valósze-
rûtlennek tûnõ események megtörténhet-
tek velem és barátaimmal, a tettesek pedig
büntetlenül kocsikáznak máig is a város-
ban. De úgy érzem, most ki kell állnom
magamért.
– Meséld el, hogy kezdõdött!
– Már akkor észrevettük azt a társaságot,
amikor odaértünk úgy éjfél körül. Rögtön
leültünk az ajtó melletti asztalhoz. Ren-
deltünk italt, amit ki is hoztak. Úgy próbál-
tak provokálni bennünket, hogy amikor
véletlenül hozzáért a könyököm a mögöt-
tem álló egyik férfihoz, az ezért durván
rám szólt. Hiába kértem többször is bocsá-
natot a véletlen érintésért, csak kötözköd-
tek velünk tovább, majd elkezdtek pohara-
kat dobálni a lábunkhoz. Láttam, hogy mi-
lyen agresszívek, ezért kerültem még a
szemkontaktust is velük, nehogy még ez is
olaj legyen a tûzre. Szóltunk a kidobónak,
hogy tegyenek valamit. Õ azonban ránk
szólt, hogy ne csináljuk a balhét, hanem
menjünk el innen. Mi nem sértettük meg
õket semmivel, hacsak a bocsánatkérést
nem nevezhetjük sértésnek. Elõször én
keltem fel, és elindultam kifelé. Az ajtón
kívül egy akkora ütést mértek a fejemre,
hogy elvesztettem az eszméletemet. Ami
ezután történt, a barátaim elmondásából
ismerem. Az egyik barátom, amikor kijött
utánam, már csak azt látta, hogy fekszem a
földön, és rugdossák a fejemet. Odarohant
hozzám. Õt is elkezdték ütni. Nem ütött
vissza, csak gyorsan felnyalábolt, és pró-
bált elvonszolni a tett színhelyérõl, hogy ne
verjenek tovább. A harmadik barátomat is,
amint kilépett az ajtón, úgy fejbe rúgták,
hogy azonnal elveszítette az eszméletét.
Az egész Sörpatika elõtt tiszta vér volt
minden. Nem hívtak rendõröket, és senki-
nek sem jutott eszébe, hogy itt azért kelle-
ne valamit tenni. Hangsúlyozom, ez egy
vegyes társaság volt. Voltak benne cigá-
nyok és magyarok is. Ez egy banda volt.
– Mi lett a következmény? Tettetek följelen-
tést az ügyben?
– Igen, tettünk följelentést. Én kórházba
kerültem. Bejött a kórházba egy nyomozó
is, aki kihallgatott. Az az igazság, hogy mi-
vel alaposan fejbe rugdostak – szilánkosra
tört az arccsontom, az orrcsontom –, az

agyrázkódás miatt sok mindenre nem em-
lékeztem. Közeli ismerõsök neve sem ju-
tott eszembe sokáig. Hónapokig tartott,
mire felépültem. Mivel a Szent György
kórházban nem tudták elvégezni az arc-
mûtétemet, mert komplikált volt, a Szent
János kórházba szállítottak, ahol újra
össze kellett törni az orrcsontomat és újra
összerakni. Az egész arcom gipszbe került.
Majdnem megvakultam a fél szememre,
mert az arccsont egyik letört szilánkja ráfe-
küdt a szemidegre. A látásom azóta se jött
teljesen rendbe. Kizárólag a fejemre kap-
tam célzott rúgásokat.
– S mindez a rendõrségtõl alig száz méterre
történt!
– Nem hibáztatom a rendõrséget. Sokat
dolgoztak ezen az ügyön. Nagyon sok em-
bert meghallgattak. A rendõrség lezárta a
nyomozást, az anyagot vádemelési javas-
lattal átadta az ügyészségnek, onnan még
múlt õsszel a sárbogárdi bíróságra kerül-
tek az akták. Azóta viszont már hónapok
óta nem történik semmi. Nem tudom, mi
az oka a halogatásnak. De azt tudom, hogy
ezek a személyek nem egyszerre lettek bû-
nözõk. Már évekkel ezelõtt kellett volna
megálljt parancsolni nekik a törvény nevé-
ben. Lehet, ha ez idejében megtörténik,
nem következett volna be a veszprémi tra-
gédia. Az a döbbenetes, hogy mindazt, ami
akkor történt ott, a Sörpatikánál, sokan vé-
gignézték, és nem avatkozott közbe senki.
– Tehát fölvették tõled a jegyzõkönyvet, sok
embert meghallgattak...
– De úgy éreztem, hogy mindenki fél. Na-
gyon sok barátom nem mert a szemembe
nézni, sõt, voltak, akik elkerültek ez az eset
után. Három-négy ember maradt, akik ki-
álltak mellettem.
– Bizonyára az volt ennek az oka, hogy ne
kelljen azt mondaniuk a szemedbe, hogy fél-
nek, hogy nem mernek tanúskodni mellet-
ted. Voltak ott, ugye, legalább húszan, har-
mincan?
– A Sörpatikában egyébként is mindig so-
kan vannak. Visszatérve a kórházra, ott
mindenhol a kezembe nyomtak egy szám-
lát, hogy lássam, mibe kerül a gyógyíttatá-
som. Hányszor fölmerült bennem a kér-
dés, hogy miért nem azok fizetnek, akik ezt
a tettet elkövették? Miért nem õk fizetnek
azért, hogy más ember életében kárt tet-
tek? Engem megvertek, de bennem embe-
rükre találtak, mert kiállok magamért, és
igenis megteszek mindent, hogy ezek az
emberek megfizessenek azért, amit tettek.
Ha csak rám kiáltanak, lehet, hogy megije-
dek. De amikor majdnem elvették az éle-
temet, akkor nem fogok már meghátrálni,
mert nincs mit vesztenem.
– Úgy gondolom, nem te vagy az egyetlen, aki
eljutott idáig, hanem az egész magyar társa-
dalom lassan úgy van már, hogy nincs mit

vesztenie, elég volt a törvényt nem tisztelõk
terrorjából.
– Nincs mit veszítenünk, ez az igazság. És
itt nem cigánykérdésrõl van szó, mint
ahogy most a propaganda próbálja bûn-
bakká tenni ezt a népcsoportot. A szóban
forgó bandában vannak cigányok és ma-
gyarok egyaránt.
– Arról van szó, hogy Magyarországon végre
megálljt kell parancsolni a következmény
nélküli bûnözésnek, a maffiák uralmának.
– Így van, ezzel teljesen egyetértek. Úgy
gondolom, hogy az embereknek egyetlen
fegyvere maradt: a nyilvánosság. Ezért
döntöttem úgy, hogy kiállok a nyilvánosság
elé.
– Súlyos hiba, hogy a bûnt nem követi azon-
nal büntetés, hogy súlyos bûncselekmények
évekig büntetlenek maradhatnak, és csak a
bátor kiállással tudjuk kikényszeríteni, hogy
változás legyen az országban. Ma nincs kö-
vetkezmény. Ezek a fiúk évek alatt beleszok-
tak abba, hogy ha a maffiához tartoznak, a
tetteiknek nincs következménye, õk lettek az
éjszaka császárai, és mindenki fél tõlük. Ott
voltak azok is, akik egyébként a mostani
veszprémi gyilkosságnál és a sportolók meg-
késelésénél is jelen voltak?

Verés elõtt

Verés után

Folytatás a következõ oldalon.
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– Igen, ott voltak annak a bizonyos enyingi
társaságnak a tagjai. Ott volt R. Sándor és
az elmondások alapján N. Gyõzõ is, bár
esetemben nem õket vádolják, hanem Cs.
E. sárbogárdi lakost, aki szintén hozzájuk
tartozott. A kevés tanúval csak rá bizonyít-
ható a tett, a többi megússza. R. Sándorra
azért is emlékszem, mert vele egy iskolába
jártunk. A veszprémi ügyben a gyilkosság-
gal gyanúsított fiatalembert személyesen
ismerem. Roppant szimpatikus, szerény
srác volt, aki nagyon jól tudott kézilabdáz-
ni. A csapatával, ha jól emlékszem, orszá-
gos harmadik helyezést értek el.
– Hogy került õ a bûnözõk közé, hogy vált
maga is bûnözõvé?
– Talán úgy, hogy már a kezdetekkor nem
volt senki, aki lefogja a kezét, és nem kel-
lett idõben szembenéznie a törvény szigo-
rával.
– Azért vagyunk itt, hogy merjünk szólni és
kiállni bátran egymásért. Mindannyiunk fe-
lelõssége, hogy szót emeljünk, hogy állj, nincs
tovább, itt változásra van szükség azért, hogy
Magyarország újra normális ország legyen,
ahol nem dicsõség a bûn, nem szégyen a
munka és a becsületes élet. Köszönöm, hogy
neveddel és arcoddal merted vállalni ezt a
beszélgetést. Erre biztatok mindenkit!
(Lapzárta után jutott tudomásomra, hogy
a bíróság Horváth Gábor ügyét nyárnál
elõbb nem tárgyalja. Várják, hogy elévül-
jön? Szerk.)

Hargitai Lajos

Valentin-napi bál
a Mészölyben

Nagy sikerrel lezajlott február
14-én szombaton a MGÁI ala-
pítványi bálja.
Iskolánk tanulói és tanárai
frappáns mûsorszámokkal
kedveskedtek a résztvevõk-
nek, akik szép számmal megte-
kintették rendezvényünket.
A 8.a osztály táncos mûsora, az
5.a osztály farsangi bemutató-
ja és a 4.a osztály vidám jelene-
te után a pedagógusokból, szü-
lõkbõl álló kórus kápráztatta
el a nézõket.
Szülõk, tanárok, iskolánk dol-
gozói, diákjaink összefogásá-
val egy jó hangulatú, télûzõ bá-
lon vehettünk részt.

A talpalávalót a cecei Szabó zenekar szol-
gáltatta. Az Eurest Kft. jóvoltából nagyon
ízletes vacsorát fogyaszthattunk el.
Sok-sok felajánlott tombolatárgyat sorsol-
tak ki az est folyamán a szülõi munkakö-
zösség tagjai.
A bál bevételét – 705.525 Ft-ot – alapítvá-
nyunk az iskola tárgyi feltételeinek korsze-
rûsítésére, sikeres nyelvvizsgadíj visszaté-
rítésére, az év végi könyvjutalmak megvá-
sárlására, az énekkar egyenruhájának el-
készítésére és jutalomkirándulásra kívánja
fordítani.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki
hozzájárult az est sikeréhez!

Kecskés Andrea

Támogatóink: Mészáros Jánosné – T-Mobil,
Czana és Társa Bt., Légió 2000 Security,
Orova Szabadidõ Áruház, Virágbolt – Hor-
váth Lajosné–Kocsi Ibolya, PC-CD Kuckó –
Németh János, Photo Hall, Komfort aján-
dékbolt, Intim fehérnemûbolt, Robi fodrá-
szat, „Irka” papír- ajándékbolt – Szénássy
Ferencné, Fõtéri cukrászda, Molnár Zoltán
– zöldségbolt, Aranyorsó, Fruzsi Bizsu, Lot-
tózó – Rehákné Szontágh Rózsa, Delta Test-
építõ Klub, Gazdabolt és Faiskola – Kadle-
csik és Társa Kft., Bogárd és Vidéke Lapki-

adó és Nyomda, Gréta bútorbolt, Takácsné
Varga Andrea – kozmetikus, Fair 2000 Kft.,
Gázmodul, Kéri István vállalkozó, Cosa
Nostra Pizzéria, Villamossági bolt – Szabó
Ferencné, Kõrösiné Csatári Györgyi, Center
Fitness, Huszár Gábor autószerelõ, Spuri
Kerékpárszaküzlet, Atlanta Sport, Szabad-
kai Ügyvédi Iroda, Suzuki Barta, Arabella
cipõbolt, Virágbolt – Banda Lajos, Bereczk
Edina, Huszár Zoltán vállalkozó, Lottózó –
Hegedûs János, Balogh István vállalkozó,
Herter Renáta – pedikûr-manikûr, Color
festékbolt, Pribék Imre vállalkozó,
Schwarczné Farkas Andrea vállalkozó,
Paczona István – Arany Hund Bt., ZOO 200
Díszállatkereskedés, Lakatos Péter, Pannon
GSM, Fagyöngy virág-ajándék – Németh At-
tila, Révész Késes Mûhely – Tóth Árpád,
Tóth Istvánné vállalkozó Alap, Sáfrány pék-
ség – Sáfrány Zoltánné, Aurum Seaculum
Kft., Kokicsné Noémi, Korona Gyógyszertár,
Szakács Benõ és Szakács Benõné, Flóra Ba-
babolt, Faragó Attila, Simon Csaba, Váral-
jai Péter, Léki Zoltán, Szõnyegi Tünde – fod-
rász, Masita Sportruházat, Bór Tímea,
Vassné Hangyál Noémi, dr. Sükösd Tamás,
Kezdet és Vég Kft.

Köszönjük!

BÁLI SZEZON
Igazán remek estét tölthettünk együtt a
Mészöly Géza Általános Iskola alapítványi
bálján.
Nagyon jó érzés, hogy az újra megnyilvá-
nuló szülõi, tanári, tanulói összefogásnak
ismét megtapasztalhattuk az eredményes-
ségét. A süteménysütéstõl a terítésig, a dí-
szítéstõl a színes, humoros, táncos, jelme-
zes mûsorszámokig mind, mind összeko-
vácsoló, jó közösségteremtõ élményekkel
lehettünk gazdagabbak. Mi szülõk szíve-
sen segítettünk, és örömmel láttuk a peda-
gógusok, gyerekek igyekezetét. Jövõre
sem hagyjuk ki ezt a programot!

Szülõk

ÉRTESÍTÉS
A Magyar Honvédség Nyugat-Magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság Toborzó és Ér-
dekvédelmi Központ kihelyezett ügyfélfogadást
tart, a volt Helyõrségi Mûvelõdési Központban
(Sárbogárd, József A. u. 15/b.) az érintettek ré-
szére az alábbi idõpontokban:

2009. február 27-én, április 24-én,
június 26-án, szeptember 25-én,

november 27-én 9-12 óráig.
Éljenek a felkínált lehetõséggel.

Telefonszámok:
06 (20) 460 8508, 06 (30) 301 6321.

HBE Sárbogárd vezetõsége

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Miklósi hírek a 2. félév elejérõl
Kazinczy Ferenc-szépkiejtési verseny

A verseny elõtti napokban mindenki teljes gõzzel készült, és nap-
jában akár többször is elolvasta az általa választott szöveget. Fe-
kete István Hú címû könyvébõl olvastam fel részletet. A többiek
közül is sokan választották ezt a könyvet.
A versenyt január 21-én tartották. Mindenki nagy izgalommal
várta a megmérettetés kezdetét az órák után. A megnyitó a
könyvtárban zajlott. Miután Horváth Ferencné igazgató néni be-
szédet mondott, Jákob Zoltán (Zoli bácsi) vette át a szót. Õ jelen-
tette be az éppen következõ himnuszt, többek között az angolok,
az osztrákok és az izraeliek himnuszát is. A megnyitó nagyon
hangulatosra sikeredett, én is nagyon élveztem.
Miután elmondták, hogy kinek melyik terembe kell mennie, szét-
szóródtunk. Életkorom szerint a hetedikes és a nyolcadikos ver-
senyzõk közé tartoztam. A sorszámhúzás után a szerencse úgy
hozta, hogy a 17 versenyzõbõl a 17. voltam. Amikor én következ-
tem, kiálltam tanáraim elé, és felolvastam a kiválasztott sorokat.
Persze nagyon izgatott voltam, és ez érzõdött a hangomon is. Miu-
tán utolsóként én is felolvastam a választott regényrészletem,
mindannyian kaptunk egy idegen szöveget. Ezt néhány percig ol-
vasgathattuk, majd ki kellett mennünk a terembõl, és egyesével
szállingózhattunk befelé. Ez a szöveg sokkal jobban sikerült, mint
a sajátom. Az eredményt két nap múlva tudtuk meg. Hivatalosan
a tanár nénimtõl, Pribékné Ilike nénitõl tudtam meg a jó hírt,
hogy én nyertem meg a versenyt a kategóriámban.
A hír persze boldogsággal töltött el, és azonnal hálát adtam Isten-
nek, hogy békességet adott nekem.

Kósa Petra 7.a

A cikk megírása óta lezajlott a verseny területi fordulója is, ahol
Petra 2. helyezést ért el.

Farsangoltunk

2009. február 6-át nagy-nagy izgalommal várták az alsósok. Dél-
elõtt már alig bírtak a tanító nénik órát tartani, hisz másra sem
tudtunk gondolni, mint a délután bekövetkezõ eseményekre, ahol
táncolhatunk, mulathatunk, kedvünkre fogyaszthatunk kedvenc
italainkból. Annyi sütit ehetünk, amennyi jólesik.
A nyolcadik osztályosok keringõje nyitotta meg délutánunkat.
Hatalmas nyugalommal, odafigyeléssel igyekeztek elõadni a ke-
ringõt, amit hosszú ideig próbáltak, de nem minden részletük si-
került úgy, ahogy a tanár nénik szerették volna. Nekünk azért na-
gyon tetszett. Már alig várjuk azt a napot, hogy mi is nagyok le-
gyünk és ilyen táncot mutathassunk be az iskola és szüleink elõtt.

Ezután a tanító nénik okoztak nekünk hatalmas meglepetést, hi-
szen felidézték nekünk saját gyermekkoruk dalait és táncait. Amit
hallottunk tõlük, ezeket a dalokat mi nem ismertük. Anyukánk,
nagymamánk még talán igen, hisz õk táborozhattak Csillebércen.
Valamikor iskolánk falai között is énekelték ezeket a dalokat. A
ritmusuk, a lelkesedésük azért nagyon tetszett. Az meg még in-
kább, hogy a tanító nénik kislánynak öltöztek fel erre a néhány
percre.

A mûsor után felvonult az összes alsós osztály a jelmezekben. A
helyi televízió felvételt készített a farsang alatt. Viszontláthattuk
magunkat a képernyõn is. Benne voltam a tévében! A jutalom
sem maradt el. Minden résztvevõ zsákbamacskát kapott.
Köszönjük.

A felvonulás végére hatalmas étvágyunk támadt a süteményekre
és az üdítõkre, amit szüleink tálaltak fel számunkra az elõre elké-
szített asztaloknál. Aki belefáradt a sok evés-ivásba, táncra per-
dülhetett. Bizony, néha el kellett hagyni a táncparkettet, hogy
újabb energiát merítsünk osztályunk asztalánál.

A farsang legvégén, a tombola sorsolásán sok értékes és érdekes
tárgyat lehetett nyerni. Hosszú asztalon sorakozott az a sok játék,
könyv, toll, ceruza és egyéb minden, amit a tombolán nyerni lehe-
tett. Talán a farsangnak ezt a részét vártuk a legeslegjobban. Bi-
zony, akinek szerencséje volt, többet is nyert, és nagyon örült neki,
aki pedig nem, az egy kicsit szomorúbb volt. Õket megvigasztalta,
hogy ezen a délutánon jól érezhette magát.

A farsangi mulatságnak ezután vége lett, mely mindenkinek na-
gyon tetszett.

Rostás Istvánné irányításával a 3.b osztály

Kirándult a cecei iskola
A cecei iskola 3-8. osztályos tanulói 2009. február 4-én kirándultak. Az élményeikrõl Már-
kus Mónika, az iskola 7. osztályos tanulója tudósít:
Már mindenki nagyon várta a februári kirándulást. Sajnos, esõs napra ébredtünk, de sze-
rencsére ez nem vette el a kedvünket az utazástól.
Reggel nyolckor mindenki készen állt az iskola elõtt, és vidáman indultunk útnak. A bu-
szon jó volt a hangulat. Elõször a tatai Öreg-tó partján fekvõ vízi-várat kerestük fel. A vár
történetét idegenvezetõ segítségével ismertük meg. Miután minden zegzugát bejártuk a
várnak, bábokat is készíthettünk. Én egy lovacskával próbálkoztam, egész jól sikerült!
Délután az Oroszlány külterületén található majki mûemlékegyüttest néztük meg. Egy-
szer régen szerzetesek éltek falai között, különálló kis cellaházakban. Láttuk itt még a
templomból megmaradt, ma csonkán álló tornyot, illetve a fõépületet is. 122 lépcsõn ju-
tottunk fel a toronyba. Úgy tudom, hogy itt lehetõség van kipróbálni a remeték életét,
ugyanis újból lakhatók a cellaházak, a mai kornak megfelelõ komfortfokozattal.
Mivel gyorsan eljárt az idõ, ezért buszra ültünk és elindultunk haza. Útközben megbeszél-
tük a látottakat. Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk.
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A Bogárdi TV Üzenõfaláról
Ne félj, vállald a neved!

Beleolvastam a polgármester által cenzú-
rázott lapba. Amit ott mûvel a Méltóságos
Úr az nem semmi. Õt mindenki bántja ,de
amit õ mûvel, az rendben van. HL-t meg
tudná szerintem fojtani egy kanál vízben.
Abban a lapban ezt teheti, mert ott õ a cen-
zúrázó. A család, akinek nem adta oda a
pénzt, amit a baba születésére kellett volna
kapniuk, az legyen megértõ. Azt a pénzt a
Méltóságos Nagyúr fordítsa a saját gyógy-
kezeltetésére. A pökhendiségébõl próbál-
jon kigyógyulni. (Nem HL barát, csak egy
realista)
Ne bántsuk a polgármestert! Mi van, ha
tényleg beteg? Lehet, hogy Münchausen
Báró, vagy Háry János szindrómába szen-
ved néhány „képviselõ” társával együtt? A
tünetek már régóta jelen vannak, nem?
(Rohonczi Gábor)
Na Rohonczi ezért megint kapni fogsz.
Már nemcsak a nagyokos Nedoba fog
üvöltözni veled a bogárdi utcán, hanem a
fõokos Juhász is. De megérdemled. Minek
írod oda a neved? Amúgy jókat írsz!(K.
Krisztián)
Üdv: K. Krisztián! Nyugodtan vállald te is
a teljes neved! Nincs itt mitõl félni. Nincs
AVH, hogy az általam említett személyek
elvitessenek. Az, hogy kiabálnak, az meg
az õ szegénységük. Tegyék úgy a dolgukat,
hogy csak elégedettséggel kelljen írni ró-
luk. Addig meg ne sírjanak. Aki ku...nak
állt, ne sírjon ha meg…! (Rohonczi Gábor)
Ha már van nevünk és gondolatunk, miért
ne vállaljuk azt? Bár hiábavaló sokszor
szavakba önteni azt, amit érzünk, tapasz-
talunk, látunk, az igazság mindig szabaddá
tesz. Amit ezek az urak Sárbogárdon kép-
viselõ titulus alatt mûvelnek, az szánalmas

és nevetséges, bár õket ez nem nagyon
mozgatja, hiszen a dugig tömött asztal kö-
rül állnak! Egy megoldás van, többé nem
szavazni rájuk! Czaffer Zoltán

Gyilkosság Veszprémben
Tíz évig éltem Sárbogárdon. Hivatásos ka-
tonaként teljesítettem szolgálatot. Áthe-
lyeztek Veszprémbe, de folyamatosan fi-
gyelemmel kísérem, mi van az elsõ helyõr-
ségemben. Két dologról „híres” Bogárd: a
polgármesterérõl és a romáiról. Ezek után
letagadom, hogy éltem ott. (Százados)
Egy sárbogárdi és egy enyingi férfit gyanú-
sít a rendõrség a vasárnapra virradó éjjel,
Veszprém egyik szórakozóhelyén történt
halálos késelés elkövetésével: R. Sándor
körülbelül 170 cm magas, izmos, erõs test-
alkatú, rövid sötét hajú. Sz. Iván körülbelül
165-170 cm magas, izmos, sportos testalka-
tú, kopasz, feje borotvált. A harmadik
szintén sárbogárdi származású, N. Gyõzõ,
akit keresnek. /Szerk./
Várható volt, hogy elõbb-utóbb valami-
lyen botrány lesz. Szerdánként a klubba
bejáró gyerekek sokat foglalkoztak az
utóbbi idõben a helyi „ifjúság” provokatív
megnyilvánulásaival. Csak azt nem értem,
hogy a zsaruk az ilyenekre miért nem fi-
gyelnek? Nehéz bármit is mondani, mert
ezen a környéken ilyen helyzetekre tény-
leg készülni kellene, de hát... fejétõl levá-
lasztva megdöglik a ló (valóbá‘)
Ezt tedd be az újságba, meg a tévébe! A
veszprémi késelõ gyilkosokat! De biztos
fosol tõlük mi? Majd lemegyünk egy páran
és rendet teszünk ott ha ti nem vagytok ké-
pesek. (g.derina@arcor.de)
Kedves g.derina@arcor.de! A hozzászólá-
sodból számomra az derül ki, hogy lenézed

egész Sárbogárdot. Honnan jössz „le” ide?
A Föld ugyanis kerek és forog. Tudod egy-
általán, hol van a mi településünk? Szerin-
tem mindenki a maga háza táján söpröges-
sen! Pláne, ha úgy tûnik, nem is ismeri az
itteni embereket, viszonyokat, történése-
ket.(Hargitai Kiss Virág)

Te akarsz rendet vágni itt? Még a neved se
mered kiírni! Te, aki elmenekültél Német-
országba, mert nem bírtad a hazai levegõt,
minek szólsz bele? (Huszár Zsóti)

Szép napot! (Ramóna)

Közügyek

Bocsi. Érdeklõdöm, hogy meg tudná vala-
ki írni, hogy az Árpád utcában miért nem
lehet kábeltelevízióra elõfizetni? (Zsu.)

Zsu: Árpád utcában eddig nem épült háló-
zat mûszaki okok miatt. De nemrég indí-
totta el az Invitel a kábeltévés szolgáltatá-
sát, érdeklõdj náluk! (Szerk.)

A gyalogos-átkelõhelyhez lámpa kell, mert
nem lehet átkelni. (zzzz)

Búcsúvers (részlet)

Ha nem hát nem, én elmegyek,

de hibás remélem nem én leszek.

Te így akartad, nekem meg fáj,

Hogy engem ily könnyen elhagytál.

(PAPAMACI)

Meglepetés Valentin-napra
Ezen a szép napon levelet kaptam. Felbon-
tom…
Feladó: rendõr-fõkapitányság. Gyorshaj-
tásért 20 km/óra helyett 30 km/óra-val köz-
lekedett az Attila úton, a lakó-pihenõ öve-
zetben, ezért 30.000 Ft bírsággal sújtom.
Komolyan mondom, még a lélegzetem is
elállt a meglepetéstõl! Aztán jöttek a tele-
fonok az ismerõsöktõl, megállítottak a la-
kótelepen, hogy akik itt és a környéken
laknak, szinte mindenkit megbüntettek
(30.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig). Milyen jó,
hogy már megint a rendes, becsületes pol-
gárokat háborgatják, mert persze nem a
száguldozókat, bömbölõ motorosokat
vagy a több tonnás kõszállítókat kapták el!

Kedves Nedoba úr és társai!

Köszönjük, hogy elintézték a lakó-pihenõ
övezetet, most már mi nyugodtan alszunk
8.00-tól 16.00 óráig, mert van traffipax, s
már ki sem merjük tenni a lábunkat az ut-

cára. Állítólag többször is fotóztak, s ezek
még csak az elsõ büntetések. Úgyhogy,
még jöhetnek a 30 ezrek, hiszen egy nap
2-3-szor is elmegyünk az utcában. Nem
baj, mi sárbogárdiak örüljünk, hogy van
egy „Váci utcánk” is, mert kipróbáltuk,
20-al menni olyan, mintha sétálnánk, épp
csak másodikba kapcsolunk és még a gázra
sem léptünk!

Jobb lett volna, ha a képviselõ úr és társai
nem azzal foglalkoznának, hogy pl. egy
busz hol parkol (mert szegények ettõl nem
tudtak aludni, annyira zavarta õket), ha-
nem azzal, hogy milyen is ez a „gyönyörû”
lakótelep, tiszta szemét körös-körül, mert
a kukákból kifújja a szél, vagy éppen eldo-
bálják az üvegeket, csikkeket. Persze a
kedves kutyatulajdonosokról se feledkez-
zünk meg, akik a játszótéren és a járdákon
végeztetik el ebeikkel a kisebb-nagyobb
dolgokat. Olyan a telep, mint egy „akna-
övezet”. Aztán a rossz kerítésekrõl, kiálló

drótokról, életveszélyes „uniós” vashin-
tákról már ne is beszéljünk. A HEMO kör-
nyéke pedig, az övezet színfoltja a törött
üvegekkel, csikkekkel.

Azt is jó lenne tudatni a lakosokkal, hogy
pontosan mit is jelent ez a tábla? Állítólag
20 km/óra és csak a lakók hajthatnak be.
Ez nem átmenõ forgalmú utca, akkor a já-
ratos buszok, miért erre közlekednek?

Kedves bogárdiak!

Ne csüggedjetek, lesznek munkahelyek!
Addig is barnuljatok le, szedjetek bodzát, s
gyûjtsétek a vasat! Ja, s a pillangókéseket
se hagyjátok otthon! (Mert akkor biztosan
nem büntetnek meg benneteket!) Aztán
már 2010-re lesz is új házatok, milliós autó-
tok, s mehetünk szavazni Magyarország
legszebb, legjobb, legnyugodtabb városá-
nak képviselõire!

Egy nyugodt, bizakodó bogárdi lakos

Hírek a Bogárdi TV
üzenõfaláról
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Néptáncfarsang Cecén
Nagy érdeklõdés mellett, zsúfolásig telt te-
rem elõtt mutatta be farsangi mûsorát a
Cecei néptánc együttes szombaton dél-
után a cecei kultúrházban.
Kacz Mária köszöntõje után elõször a Fió-
ka-gyermekcsoport lépett színpadra. Sár-
közi lakodalmas hagyományokkal léptek a
világot jelentõ deszkákra. Õket követte a
felnõtt csoport, akik érett tánctudással,
somogysági hagyományokból merítve a so-
mogyi parasztság hétköznapjaiból mutat-
tak be életképeket.
A sok tánc után az együttest kísérõ Szedte-
vette zenekar muzsikával szórakoztatta a
közönséget.
Ezután a Kalocsai-Sárközbe invitálta a je-
lenlévõket az utánpótlás csoport :”Kisszé-

ket a lábunk alá” címû összeállításukkal
töltötték meg élettel a színpadot. Ez a mû-
sorszám arról nevezetes, hogy a Nemzet-
közi Gálán ezzel a tánccal lett nagydíjas a
cecei néptánc együttes. Büszkék lehetünk
rájuk, hiszen így a Magyar Nemzeti Kul-
túrpalotában a Gerlice Néptáncegyesület
utánpótlás csoportja képviselhette a Ma-
gyar Nemzetet. Ennek a hírnek a bejelen-
tését hatalmas tapssal fogadta a lelkes kö-
zönség. Ezt követõen a felnõtt csoport
„Széki képek” címû mûsorával bûvölte el a
nézõket.
A szünet után újabb meglepetés követke-
zett. A csoportok ezután mutatták be az új
koreográfiákat.

A Fióka-csoport a Tolnai-Sárközben gyûj-
tött hagyományokból állította színpadra a
„Mit játszunk lányok” címû produkciót,
majd Szabó Anita és Várady László a vaj-
daszentiványi táncrendbõl hozott táncot
mutattak be.
A felnõtt csoporttól ezután kalotaszegi
táncokat láthattunk, majd az utánpótlás
csoport szatmári táncokkal lépett színpad-
ra. Az új koreográfia hatalmas sikert ara-
tott.
A mûsor befejezéseként ismét a felnõtt
csoport lépett színpadra székelyföldi tán-
cokkal, majd az utánpótlás csoporttal
együtt egy különleges, Moldvából hozott
tánccal búcsúztak a hálás közönségtõl,
akik vastapsukkal alig akarták leengedni a
táncosokat a színpadról.
A mûsor után farsangi táncházra invitálták
a vendégeket.

/H/

Farsangi mulatság Pusztaegresen
Megrendezésre került a maszkabál 2009. február 14-én a pusz-
taegresi mûvelõdési házban, melyre kora délután már gyülekez-
tek a gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel. A kisebbek mellett fel-
nõttek is vállalkoztak a jelmezes felvonulásra, és az önkéntes zsû-
rinek nem volt könnyû dolga kiválasztani a legjobbakat. Elsõ he-
lyezett lett a kis gyufaárus lány, angyalkával (Molnár Mária és
Farkas Léna). A második helyezésnél döntetlen lett az állás, a
nagy varázsló (Andrejka Balázs) és a bohóc (Csernyánszki Szil-
via) közt. Harmadik helyezet lett a hókirálynõ (Szabó Zelma) és
az õsember (Holcz Alex). Volt még tündér, repper, cica, szerel-
mes pár, rocker, gazdasági válságban lecsúszott vállalkozó stb.

Minden résztvevõt megajándékoztunk. A farsangi felvonulást já-
tékos vetélkedõk követték, lufi fújás, lufis fogócska, fánkevõ ver-
seny, találós kérdések, melyre a megoldásokat, egymást túl har-
sogva válaszoltak a gyerekek. Az „Amerikából jöttem és mester-
ségem címere” vetélkedõ is sok derültséget okozott. A délután fo-
lyamán minden jelen lévõt megvendégeltünk szendviccsel, üdítõ-
vel, a roskadásig megterített asztaloknál. A program vége fele kö-
vetkezett a tombolasorsolás, sok szép tombolatárgy gyûlt össze és
talált gazdára. Ezt követõen, aki akart maradhatott tovább játsza-
ni.
Köszönetet szeretnénk mondani támogatóinknak: Juhász György,
Vagyóczki Gyula, Paksi Ferencné, Ladányi Istvánné, id. Farkas
Ferencné, Pakozdi István, Pakozdi Istvánné, Puchinger Lászlóné,
Orbán Józsefné, Sebestyén Lajos, Ellenbruckné Németh Krisztina,
Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárréti Híd.
Továbbá köszönjük azoknak, akik fánkot, süteményt és szendvi-
cset készítették: id. Molnár Istvánné, id. Tóth Istvánné, Csernyánsz-
kiné Bihar Szilvia, Cseszneki Istvánné, Vagyóczki Gyuláné, Csesz-
neki István és Cseszneki Gergely.
Végezetül, de nem utolsó sorban az egyesület önzetlenül munkál-
kodó tagjai szeretnének kimaradni mindenféle politikai csatáro-
zásból, hogy idejüket, és energiájukat a faluközösség életének új-
bóli felélesztésének szentelhessék. Egyesületünk tagjai közt töb-
ben is tagjai voltak a Pusztaegresért Egyesületnek, ezért nem hin-
nénk, hogy bárkibe is belerúgtunk volna, és nem lettünk „kistafí-
rozva”. Bárkinek bármilyen gondja van az egyesülettel azt nyílt
üléseinken, jelezze felénk, kritikát, ötletet szívesen fogadunk, de
személyes ellentétek és valótlan kijelentések céltáblája nem kívá-
nunk lenni.
Ezzel részünkrõl a dolgot lezártnak tekintjük.

Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület tagjai
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VÁLTSON NÁLUNK
FORINTHITELRE!

Nálunk árfolyamkockázattal nem kell számolnia!
(Most folyósítási jutalék és szerzõdéskötési díj nélkül!)

SZEMÉLYI HITELEK: szabad felhasználású  THM: 19,67–21,83 %

LAKÁSCÉLÚ HITELEK: (felújítás, házvásárlás, házépítés).

Akár 20 évre! THM: 16,30–17,18 %

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

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi települé-
seken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajosko-
márom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Sza-
badegyháza, Sárszentmiklós.

FEJÉRVÍZ

Fejér Megyei Önkormányzatok

Víz– és Csatornamû Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság

tájékoztatja fogyasztóit, hogy ....

A magánfogyasztók vízmérõit évente kétszer, folyamatosan visszatérõ jelleg-
gel, a következõ ütemezés szerint olvassuk le:

februárban és augusztusban: Sárbogárd, Rétszilas, Sárszentmiklós;

márciusban és szeptemberben: Aba, Aba-Bodakajtor, Mezõkomárom,
Mezõszilas, Pusztaegres, Sáregres, Sárosd, Szabadhídvég;

áprilisban és októberben: Dég, Dég-Újtelep, Felsõkörtvélyes, Hantos,
Igar-Vámszõlõhegy, Kislók, Középbogárd, Nagyhörcsök, Sárhatvan,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Szabadegyháza, Vajta;

májusban és novemberben: Cece, Igar, Igar-Vám, Káloz, Lajoskomárom,
Nagylók, Perkáta.

A vízdíjszámlát a leolvasást követõ hónap elején postázzuk ki.

A két leolvasás közötti idõszakban a havi díjfizetéshez mindenhol öt-öt darab
részszámlát kézbesítünk, tehát vízdíjfizetés minden hónapban esedékes.

A számlák kiegyenlítése a Fejérvíznél nem díjbeszedõk közremûködésével
történik, hanem postai csekk befizetésével, vagy folyószámlás átutalással.
Számláink tehát nem jogosítanak fel senkit személyes díjbeszedésre.

Ügyfélszolgálatunk a Sárbogárd, Tinódi u. 146. alatt, vagy a 25/460-101-es te-
lefonszámon érhetõ el. Észrevételeikkel és kérdéseikkel keressék munkatár-
sainkat, készséggel állunk rendelkezésükre.

Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRt.

Adó 1 %
Tisztelt adózó polgárok!

A Madarász József Városi Könyvtár kö-
szönti Önöket!
Önt, aki már korábban is nekünk juttat-
ta személyi jövedelemadója 1 %-át, és
Önt, aki reményeink szerint ezután
fogja.
Az így befolyó összeg segít bennünket
abban, hogy a könyvtár elhasználódott
eszközeit pótolni tudjuk.

Adószámunk: 16696527-1-07
Kérjük és köszönjük!

Adó 1 %
A Labdarúgó Sportklub Sárbogárd ké-
ri, hogy adója 1 %-ával támogassa tevé-
kenységét.

Adószám: 18494864-1-07
Támogatásukat elõre is köszönjük!

Adó 1 %

Kérjük adója 1 %-ával támogassa az
Alsószentiváni Polgárõrség munkáját.

Számlaszám:
11736051-20013413,

OTP Sárbogárd.

Segítségüket köszönjük!

Katona Sándor

Adó 1 %
Köszönettel fogadjuk, ha támogatják
céljainkat a nekünk utalt adó 1%-ával.

Sárszentmiklósi Iskoláért
Alapítvány

Adószámunk: 18484205-1-07

Falubusz
Sáregresnek

A sáregresi önkormányzat falubuszra
pályázott, s nyertek. Mocsár Eleonóra
polgármesterasszony érdeklõdésemre
elmondta, hogy egy 9 fõs kisbuszt ka-
pott a falu, amelyre felvettek egy busz-
vezetõt is, aki egyúttal a falugondnoki
teendõket is ellátja. Ezzel a kisbusszal
hordják ki az ebédet, viszik ki az idõsek-
nek a gyógyszert, esetenként elviszik
õket orvoshoz, s ha kell bevásárolnak
azoknak, akik egyedül élnek, és nem
tudják elhagyni a lakásukat. Ennek a fa-
lunak, — ahol egyre több az idõs egye-
dül élõ ember — nagyon sokat jelent ez
a falubusz.

Hargitai Lajos

Helyesbítés
Lapunk elõzõ számában a sárbogárdi
borbarátokról szóló tudósításban két
elírás történt. A rendkívül zaklatott hét
eseményei miatt nem maradt idõ ennek
az írásnak az ellenõrzésére. Így történ-
hetett meg, hogy az írásban enyingi ven-
dégekrõl írtam, holott a lepsényi borba-
rátok látogattak el Sárbogárdra. Az
egyik szõlõsgazda neve is tévesen jelent
meg. Helyesen: Márkovics Lajos fogad-
ta szépen felújított présházánál lepsé-
nyi vendégeinket.
A hibákért elnézést kérek!

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

A XVII. forduló eredményei

Horváth Ker.—Spuri 6:2 (2:1)
Vezette: Tóth I. Horváth Ker.: Antal, Németh, Nyá-
ri, Keresztyén, Horváth D. Csere: Horváth J., Ko-
vács. Spuri: Kiszl, Simon, Kovács, Huszár,
Schmidt.
A 2. percben Németh—Keresztyén—Németh volt
a labda útja, utóbbi nem hibázott. A 3. percben Ko-
vács egyenlített. Veszélyesebbek voltak a Spuri tá-
madásai, Antal jól védett. A 20. percben a jól moz-
gó Keresztyén megszerezte a vezetést csapatának.
A 28. percben megfogyatkozott a Spuri, mert
Schmidt levonult a pályáról, ez megpecsételte a
sorsukat. A 30. percben Horváth J. átadása után a
labda Keresztyénhez került, közelrõl nem hibázott.
A 31. percben Horváth J. átadását most Horváth D.
értékesítette. A 35. percben Kiszl kapus gondolt
egyet, sorra cselezte ki a Horváth Ker. játékosait, az
üresen hagyott Huszár elé továbbított, aki szépí-
tett. A 37. percben Horváth D. visszaadta a köl-
csönt Horváth J.-nek, a fõnõknek, aki nem hibázott.
A 38. percben megismétlõdött az elõbbi jelenet,
ugyanazon szereplõkkel. A Spuri csapata ezzel a
mérkõzéssel befejezte szereplését a bajnokságban
igencsak negatív eredménnyel, csoportjában az
utolsó helyen végzett. Góllövõk: Németh, Keresz-
tyén 2, Horváth D., Horváth J. 2, illetve Kovács, Hu-
szár.

Reál Margit—Sárkeresztúr KIKE 0:5
A versenykiírás értelmében, mivel orvosi igazolást
nem mutattak be a mérkõzés kezdetéig, jogosulat-
lanul szerepeltették Ébl Mihályt, ezért a szervezõbi-
zottság a fenti eredménnyel igazolja a mérkõzést, a
vétlen csapat javára. Továbbá, -3 pont levonásban,
a sportszerûségi versenyben 30 hibaponttal sújtja
a Reál Margitot. Az öt gólt a góllövõlistánál nem
vettük figyelembe. A barátságos alapon lejátszott
mérkõzésen egyébként 22:0 arányban nyert a
KIKE.

Siker FC—Vasutas 10:0 (7:0)
Vezette: Tóth I. Siker: Kiss, Kecser, Oláh, Huszti R.,
Kovács. Csere: Huszti L., Huszti J., Huszti N., ifj.
Kiss, Pethõ. Vasutas: Csuti, Bakos, Bozsoki,
Guszejnov, Czeiner. Csere: Varga. A már bajnok Si-
ker FC az elsõ félidõben gólra törõen játszott. Íme: a
2. percben Kovács a gólkirály címét nem hazudtol-
ta meg, mert megszerezte a vezetést. A 3. percben
a cselkirályt nem tudták tartani a Vasutas védõk,
mert újabb gólt ért el. Az 5. percben Huszti R. ka-
pott jó indítást, nem hibázott. A 12. percben Huszti
L. is letette névjegyét, feliratkozva a góllövõk közé.
A 14. percben büntetõhöz jutott a Siker FC, Huszti
L. nagy erõvel rúgta meg a labdát, mely a kapuban
kötött ki. A 15. percben megint Huszti L. gólnak
örülhettek a játékostársak, és még nem volt vége a
mutatványnak. A 17. percben Huszti L. mesterné-
gyesével kialakult az elsõ félidõ eredménye. Amit a
második félidõben kihagytak a Siker FC játékosai,
az már a nézõk idegeit is kikezdte. Csuti jól védett!
Az elfáradó Vasutas ellen még futotta gólokra is. A
27. percben Kovács élt a felkínált lehetõséggel. A
38. percben Huszti J. jól eltalált lövése után a labda
a kapuban kötött ki. A 40. percben a mezõny leg-
jobbja, Kovács állította be a végeredményt. Sárga
lap: Huszti N. Góllövõk: Kovács 4, Huszti R., Huszti
L. 4, Huszti J.

Toledo 2005—Extrém 1:9 (1:2)
Vezette: Szakács I. Toledo: Németh, Dombi, Hu-
szár, Kiss L., Kiss A. Csere: Barabás, Horváth, Sza-

bó. Extrém: Kiss, Oszvald, Dévényi, Horváth T., Ju-
hász. Csere: Derecskei, Horváth D. Nehezen indult
meg a gólgyártás. Emberelõnyös helyzetét sem
tudta kihasználni az Extrém. A 8. percben De-
recskei felsõ kapufára emelte a labdát. A 11. perc-
ben Horváth D. lõtte a kapu elé a labdát, Horváth T.
levette, fordulásból egybõl lõtte a kapuba. A 12.
percben Derecskei kecsegtetõ helyzetben elcsú-
szott. A 14. percben Kiss L. egyenlített. A 16. perc-
ben kijátszották a Toledo védelmét, Oszvald közel-
rõl nem hibázott. A második félidõ csak az Extrém
játékáról szólt. A 22. percben Juhász önzetlenül
Oszvald elé továbbította a labdát, aki növelte az
elõnyt. A 32. percben Juhász hatalmas gólt lõtt.
Mintha zsinórban húzták volna a labdát. A 35. perc-
ben Horváth D. betalált a kapuba. A 37. percben
Horváth T. kilõtte a hosszú sarkot. A 39. percben
Derecskei növelte az elõnyt. A 40. percben De-
recskei önzetlenül Oszvald elé adta a labdát, most
sem hibázott. Kezdés után az Extrém megszerezte a
labdát, Oszvald beállította a végeredményt. Iram
volt, sok hibával tarkítva. Ha Németh nem véd
olyan jól, a gólkülönbség nagyobb arányú is lehe-
tett volna. A sportszerûségi versenyt eddig vezetõ
Toledo most összeszedett pár hibapontot. Oda az
elsõség? Sárga lap: Dombi. Piros lap: Kiss A.
Góllövõk: Kiss L., illetve Horváth T. 2, Oszvald 4,
Juhász, Horváth D., Derecskei.

Twister—OMV 3:6 (1:4)
Vezette: Szakács I. Twister: Bognár I., Balogh, Vö-
rös, Bognár T., Budai. Csere: Gyepes, Killer I., Sza-
bó. OMV: Plézer, Halasi, Nagy, Deák, Killer G. Cse-
re: Derecskei J., Lukács. A 2. percben szöglet után
Halasi emelte a labdát a kapuba. A 6. percben Bu-
dai a kapu mellé lõtt. A 8. percben Halasi-Deák át-
adása után pöccintette kapuba. A 10. percben Ba-
logh nem találta el a kaput a labdával. A 11. perc-
ben szöglet után Halasi a már megszokott és álta-
lunk begyakorolt mozdulattal lõtte csapata harma-
dik gólját. Mesterhármas! A 14. percben Halasi
tarthatatlan volt. Egymásután kétszer is a kapufát
találta el a labdával. A 18. percben Deák kilõtte a
hosszú alsósarkot. A 20. percben már a szünetet
várta az OMV, amikor is Szabó szépített. A 21.
percben Deák nagyerejû lövése után a kapufán
csattant a labda. A 23. percben Deák megint a ka-
pufát találta el. A 24. percben Szabó ment el jobb
oldalon, és szépen helyezte a labdát a kapuba. A
25. percben Szabó az üres kapu fölé vágta a labdát.
A 26. percben Vörös jól eltalált lövéssel szépített. A
28. percben Killer is eltalálta labdával a kapufát. A
33. percben szöglet után Killer volt eredményes. A
38. percben a begyakorolt szöglet utáni figura,
Killer dob, Halasi lõ! Gól! Jó iramú mérkõzés volt. A
szögletek utáni helyzetet nem tudta a Twister kont-
rollálni, ez a vereségük oka. Góllövõk: Szabó 2,
Vörös, illetve Halasi 3, Deák, Killer.

Pusztaegresi fiúk—B. B. Truck SE
3:5 (2:2)

Vezette: Tóth I. Pusztaegres: Ihász G., Csendes B.,
Fodor, Zab, Ihász B. Csere: Csendes M. B. B.
Truck: Meilinger, Varga, Zádori, Simon J., Simon
T. Csere: Gilicze, Zobák. A mérkõzést felvételrõl a
Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Sárga lap:
Zobák, Meilinger. Góllövõk: Csendes M., Fodor,
Ihász B., illetve Zobák, Simon J. 2, Csendes B. ön-
gól, Molnár.

Bad Boys—Hörpintõk 4:1 (1:1)
Vezette: Szakács I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli,
Hajba, ifj. Soós, Horváth I. Csere: Horváth F.

Hörpintõk: Haray, Wiszhaár, Kurucz, Farkas, Bá-
csi. Csere: Hegedûs, Papp, Nagy Vorsléger, Falusi.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában te-
kinthetik meg. Góllövõk: ifj. Soós 2, Mikuli, Hajba,
illetve Weiszhaár.

Pentagri—Haladás 4:0 (1:2)
Vezette: Tóth I. Pentagri: Györök, Domján, Csen-
des, Kelemen, Bor. Csere: Máté. Haladás: Géczi,
Szántó Zs., Fülöp, Flõgl, Balogh. Csere: Hollósi. A 2.
percben nem figyeltek a Pentagri játékosai, Szántó
Zs. megszerezte a vezetést. A 8. percben Györök
lyukat rúgott, a labda Flõgl elé került, 2 m-rõl kapu
fölé bombázott. A 10. percben Bor lövése után a
labda a kapufáról Domján elé pattant, lövését Géczi
vetõdve nagy bravúrral szögletre hárította. Tesztel-
ték Géczit becsületesen a Pentagri játékosai, kevés
sikerrel. A 18. percben Kelemennek végre sikerült
az egyenlítés. A 20. percben szöglethez jutott a Ha-
ladás, a bedobott labda Máté lábáról a saját kapujá-
ba vágódott. Így meglepetésre az elsõ félidõ a ta-
bella utolsó elõtti helyén álló csapat vezetésével
zárult. Továbbra sem ment a játék a Pentagrinak. A
26. percben Balogh bal oldalon akadálytalanul tört
elõre, lövése után alig kerülte el a labda a kaput. A
28. percben Domján nagyerejû lövését Géczi bra-
vúrosan hárította. Nagy taps a nézõk részérõl, mely
a lövésnek és a védésnek is szólt. A 30. percben az
elsõ igazán szép Pentagri támadás után, Csendes
egyenlített. A 32. percben szöglet után Kelemen
megszerezte a vezetést. Ez fordulópont volt. A 35.
percben újabb Pentagri szöglet, most Csendesre
nem figyeltek, növelte az elõnyt. A 36. percben
nem adta fel a Haladás, Balogh leadott erõs lövését
Györök védte. A 37. percben Szántó Zs. hagyott ki
óriási szépítési lehetõséget. Fogta is a fejét, melyet
az ég felé emelt. A 38. percben Domján jól eltalált
lövése után a labda a kapufa belsõ élérõl kifelé pat-
tant, melyet Györök hárított. Ez volt az a mérkõzés,
melyet a Pentagrinak nagyon hamar el kell felejte-
ni, ha bajnokságot akar nyerni. Már csak egy fordu-
ló van hátra, és az ellenfél nem már, mint a rivális
KIKE. Nem bocsátkozom jóslásokba, nézzék meg
minél többen a mérkõzést élõben vasárnap 10.45-
kor a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarno-
kában. Akik nem látják vasárnap a mérkõzést, azok
sem maradnak le az élményrõl, mert a Bogárdi TV
adásában 25-én 20 órától megtekinthetik. Sárga
lap: Csendes. Góllövõk: Kelemen 2, Csendes 2, il-
letve Szántó Zs., Máté öngól.

Légió 2000, Fair Bútor—Sárbogarak
5:3 (2:1)

Vezette: Szakács I. Légió: Megyesi, Németh, Laka-
tos Gy., Baki, Mondovics. Csere: Banda, Lakatos
T., Szilágyi. Sárbogarak: Dizseri P., Gazdag, Czipp,
Kónya, Németh. Csere: Csuti, Dizseri B., Kasza. A
4. percben gyorsan elvégzett Légió szabadrúgás
után Baki lábáról került kapuba a labda. Nagy gól
volt! Dizseri még a kezét sem tudta felemelni. A 6.
percben Mondovics lövését védte Dizseri. A 7.
percben a lendületesen támadó hátvéd Lakatos Gy.
lövése után a kapufáról vágódott ki. A 14. percben
szépségdíjas gólnak tapsoltak a nézõk. Kónya sa-
rokkal továbbította a labdát a hosszú jobb felsõ sa-
rokba. A 18. percben Mondovics a felsõ lécre emel-
te a labdát. A 19. percben tisztára játszotta magát a
Légió. Szép támadás, Mondovics támadása után a
tisztán hagyott Lakatos T. lábáról a labda a kapuban
kötött ki. A 24. percben Dizseri rosszul dobta ki a
labdát, Baki-Mondovics elé továbbította, aki nem
hibázott. A 25. percben újabb Légió gól. Most
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Mondovics tette a labdát Baki elé, aki növelte az
elõnyt. A 28. percben Csuti egymás után kétszer is
nagyot hibázott, ezt a szemfüles Baki használta ki.
Nem adta fel a Sárbogarak csapata, mert támadás-
ba lendültek. A 29. percben Kónya lövése után a
labda a kapu elõterében tartózkodó Banda hátáról
vágódott szögletre. Hol volt Megyesi? A 31. perc-
ben Gazdag tört elõre, lövését üggyel-bajjal hárítot-
ta Megyesi. A 32. percben Kasza lövése után a lab-
da a kapuban. Elég indiszponáltan védett a bravú-
rokra is képes Megyesi. A 34. percben Kónya-
Kaszát hozta helyzetbe, közelrõl nem hibázott. Ne-
hezen kikínlódott gyõzelem! A helyzetkihasználás
egyik csapatnak sem az erõsségei közé tartozott.
Góllövõk: Baki 3, Lakatos T., Mondovics, illetve
Kónya, Kasza 2.

A bajnokság állása
Bogárd és Vikéke-csoport

1. Pentagri 14 2 1 100:46 44
2. Sárkeresztúr KIKE 14 1 2 95:28 43
3. OMV 11 3 3 84:44 36
4. Extrém 10 3 4 73:37 33
5. Légió 2000, Fair Bútor 8 3 6 63:54 27
6. Toledo 2005 6 1 10 46:99 19
7. Sárbogarak 5 1 11 49:52 16
8. Twister 5 - 12 51:77 15
9. Haladás 4 - 13 47:86 12
10. Reál Margit - 2 15 36:121 -1
Góllövõlista: Geiger (KIKE) 36 gól, Bor (Pentagri) 35
gól, Kelemen (Pentagri) 25 gól.

Fair Bútor-csoport
1. Siker FC 15 - - 107:24 45
2. Alba Autósbolt Cece 11 2 2 81:41 35
3. Bad Boys 9 2 4 64:41 29
4. B. B. Truck SE 8 1 6 56:59 25
5. Hörpintõ 5 2 8 44:64 17
6. Horváth Ker. 5 1 9 52:59 16
7. Vasutas 3 2 10 24:78 11
8. Pusztaegresi fiúk 3 2 10 37:60 11
9. Spuri 2 2 12 51:90 8
Góllövõlista: Kovács (Siker) 47 gól, Horváth (Hor-
váth Ker.) 21 gól, Huszti L. (Siker) 21 gól.

Gróf Ferenc

Újabb régiódöntõ – újabb bajnoki cím
A mezõszilasi tanulókkal megtûzdelt
Siófok-Szilas KC 1993-as korosztályú csa-
pata — a 94-es korosztály sikerén felbuz-
dulva —, szintén régióbajnok szeretett vol-
na lenni, s lett is.
A Pécsváradon rendezett tornán 4 csapat
vett részt.

Eredmények:
Siófok-Szilas KC—Mohács 16:7

Gól: Raffael B. (4)-Schneider (6)-Raffael
A. (1)-Csendes (2)-Schmidt (1)-Pinczési
(2).

Siófok-Szilas KC—Pécsvárad 18:13
Gól: Schneider (8)-Raffael A. (2)-Csen-
des (5)-Pinczési (2)-Káldi (1).

Siófok-Szilas KC—Pécs Kelet SE 14:13

Gól: Raffael B. (3)-Schneider (8)-Erdõs
(1)-Somogyi (2).

Végeredmény:

1. Siófok-Szilas KC, 2. Pécs Kelet SE, 3.
Pécsvárad, 4. Mohács.

Az elért sikert az teszi még értékesebbé,
hogy a csapatban csak három 93-as szüle-
tésû játékos van, a többiek fiatalabbak, s a
régiódöntõn nem vett részt Nagy Éva ka-
pus — megóvó pihenõt kapott —, s az utol-
só mérkõzésen Csendes Szabinát is pihen-
tette Zámbó Tibor edzõ.

NLÁI

A csapat tagjai: álló sor balról: Raffael Bianka – Somogyi Nóra – Pinczési Krisztina – Schneider Éva –
Zámbó Tibor – Csendes Szabina – Káldi Blanka – Schmidt Nikolett. Ülõ sor balról: Raffael Aranka – Erdõs
Diána – Piszker Flóra – Tóth Krisztina – Pincz Bianka –Jakab Jozefina.

Farsang az ágotai oviban
A sárszentágotai óvoda farsangi mulatságát múlt pénte-
ken rendezte a kultúrházban. A színes jelmezekbe öltö-
zött gyerekek két csoportban mutatkoztak be szüleiknek,
nagyszüleiknek, és a rokonságnak.
Voltak bátrabbak is fõleg a nagyobb gyerekek közt, akik
kis versikét mondtak, illetve néhány szóval mutatták be
jelmezüket. A farsangi jelmezek felvonulása után az Alba
Regia Táncegyüttes zenekara táncházat rendezett a gye-
rekeknek, így igazi élõ zenére táncolhattak a kicsik,
amelybe a nagyobb iskolások és néhány anyuka is bekap-
csolódott.

/H/
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MEGHÍVÓ

A PHILIA Egyesület
szeretettel meghívja Önt az újrainduló

„Arcok és tükrök” sorozat 5. alkalmára.

A GONDolatok elengedése
Beszélgetés Nagy Lászlóval,

a noszvaji Elengedés Háza vezetõjével
2009. február 21-én (szombaton), 10-15 óráig

a József Attila Mûvelõdési Központban
Számtalan gond létezik, mely megkeseríti az emberek életét. Mindegyik-
ben közös azonban az, hogy egy GONDolat rejtõzik mögöttük: a hiány, az
elégtelenség, a NEM, a „nem vagyok úgy elég, ahogy vagyok”.
Ha valamelyik megszólít, akkor Neked az a meghívód az Elengedés
Háza sárbogárdi egynapos bemutatkozó lelki gyakorlatára:
Felnõtt a gyermekem – nem tudom elengedni õt.
Felnõttem – a szüleim irányítják mégis az életem. Dacolok velük, mint egy
gyermek.
Egyre több végzettségem, pénzem, hírnevem van – még mindig azt érzem,
hogy ez sem elég.
Képtelen vagyok az agyamat kikapcsolni – félek a csendtõl, a „semmit-te-
véstõl”.
Elhagyott, meghalt, akit szerettem – nem tudom elképzelni nélküle az élete-
met.
Már nem bírom a magam által diktált tempót – mégis mindenáron fenn aka-
rom tartani azt.
Egyedül élek – úgy érzem, hogy csak párkapcsolatban lehet jó az életem.
Nem szeretem a testemet – mégsem elég az intellektuális síkon megtalált
élvezet.
A társammal állandóan civakodunk – mégis olyan erõsen ragaszkodunk
egymáshoz.
Csalódtam a hitben, a lelki vezetõben, a spirituális közösségben – mégis
azt hiszem még mindig, hogy csak így, csak ebben, vagy hasonló közegben
lehet élni az életet.
A családban valakinek az alkoholizálásra szûkül be az élete – én is rá szûkí-
tem be az enyémet.
Öregszem – mégis úgy próbálok most is élni, teljesíteni, mintha fiatal len-
nék.
Másokért élek, hasznos ember vagyok – mégis értéktelennek, kihasznált-
nak érzem magamat.
Kihasználnak, lelkileg megerõszakolnak – mégis magamat érzem elégte-
lennek, bûnösnek.
Imádom az élvezeteket – mégis évrõl évre egyre kevésbé élvezem az éle-
tet.
Mindazokat is várjuk, akik túl vannak ezeken, s más hasonló gondokon, s
immár készek felszabadultságuk, tapasztalataik megosztására azokkal,
akik még gondjaikban, GONDolataikban vannak elveszve.

Program:
10.00: az Elengedés Házát és annak gyakorlatát bemutatja Nagy László, a
LORO Alapítvány vezetõje,
12.00-13.00: közös ebéd a helyszínen (ételt, italt hozzon mindenki magá-
val)
13.00-15.00: csoportos gyakorlatok.
A késõ délutáni órákban, illetve másnap reggel még lehetõség van szemé-
lyes beszélgetésekre is.
A nap folyamán felajánlott pénzadományokkal az Elengedés Házát
mûködtetõ Loro Alapítványt támogatjuk.

További információ: www.elengedeshaza.hu

Vagyon elleni bûncselekmények

Viszik a tyúkot a kakassal
2009. február 10-én egy cecei lakos tett feljelentést ismeretlen tet-
tes ellen, aki ajtóbefeszítés módszerével behatolt nyári konyhájá-
ba és a fagyasztószekrénybõl 10 kg fagyasztott húst lopott el, vala-
mint a hátsó udvarból 20 db tyúkot és 3 db kakast is elvitt.

Szól a rádió
2009. február 11-én egy sárkeresztúri lakos tett feljelentést, mi-
szerint valaki lakóházának lekerített udvarában parkoló, lezárat-
lan személygépkocsijából eltulajdonított egy rádiós magnót.

Már csak liget
2009. február 13-án Kálozról érkezett egy bejelentés a kapitány-
ságra, hogy a Káloz külterületén lévõ erdõsávból fát loptak el. Az
elkövetõket a járõrök tetten érték, akik ellen szabálysértési
eljárást kezdeményeztek.

(Rá)Fáztak
2009. február 14-én egy sárosdi lakos tett feljelentést, hogy valaki
fát vág ki a Sárosdhoz tartozó egyik dûlõúton. A tettesek ellen
szabálysértési eljárás lett kezdeményezve.

Drága a búza
Szintén 14-én egy sárbogárdi lakos tett bejelentést, miszerint is-
meretlen tettes lakatlan házából és annak udvarából mezõgazda-
sági terményeket tulajdonított el nagyobb mennyiségben.

A tetten ért fatolvajok
Még mindig 14-én bejelentés érkezett, hogy két személy fát vág az
Igarvám-szõlõhegy határában lévõ erdõben. A járõrök tetten ér-
ték õket, és szabálysértési eljárást kezdeményeztek ellenük.

Balesetek, ittas vezetés

Az alkohol mámorában
2009. február 10-én Cecén a járõrök egy kerékpárost igazoltattak,
akin alkoholszagot éreztek, ezért alkoholszondát alkalmaztak,
amely 0,8 ezrelék alatti értéket mutatott. Ittasságát elismerte.
2009. február 11-én Cecén egy személygépkocsi-vezetõt igazol-
tattak, aki nem tudta magát hitelt érdemlõen igazolni, valamint
vezetõi engedéllyel sem rendelkezett. Ellene szabálysértési eljá-
rást kezdeményeztek.
2009. február 13-án Kálozon is egy ittas kerékpárost igazoltattak,
az alkoholszonda 0,8 ezrelék alatti értéket mutatott.
2009. február 15-én igazoltattak egy személyt Hantos és Nagylók
között, aki lassú jármûvel közlekedett, akinél szintén bebizonyo-
sodott az ittasság. Ezen személyt elõállították, és szabálysértési
eljárást kezdeményeztek vele szemben.
Még 15-én Sárbogárdon is igazoltattak egy ittas kerékpárost.
2009. február 16-án egy személygépkocsi-vezetõt igazoltattak,
majd ittassága miatt elõállították, késõbb vérvételre került sor.
Az ügyeletes orvos enyhén ittasnak találta, vezetõi engedélye be-
vonásra került.

KÉK HÍREK
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Február 21-én, szombaton,
19 órakor

KAMÉLEON
Színes magyar szélhámosfilm

Farkas Gábor foglalkozását tekintve
szélhámos. Magányos, csúnyácska nõ-
ket hálóz be, szerelmet ígér, majd meg-
csapolja a bankszámlájukat. De egy nap
elege lesz a piti ügyekbõl, igazi kihívásra
vágyik. Így találkozik Hannával, a gaz-
dag és szép balerinával, aki egy sérülés
után próbál visszatérni a színpadra. Gá-
bornak minden trükköt be kell vetnie,
hogy a lány komolyan vegye, szerez ma-
gának luxuslakást, sportautót, orvosi
diplomát, sõt egy egész kórházat is, ha
kell. De a hazugságok bonyolult hálójá-
ba õ maga is belegabalyodik, és végül
már azt sem tudja biztosan, valóban
csak a pénz-e a cél.

Valentin-napi bál Töbörzsökön
Február 14-én megrende-
zésre került a töbörzsöki
óvoda szülõi munkaközös-
sége által szervezett Valen-
tin-napi bál a Patkó csárdá-
ban.
Köszönjük azoknak, akik
részvételükkel és tombola
vételével támogatták az
óvodát. Köszönjük Csilla
óvó néni vezetésével a gye-
rekek néptáncát és a három
kislány hastáncát.
Az est hangulata fergeteges
volt. Hajnali fél ötig tartott.
Ezt Körösi Istvánnak is kö-

szönhetjük, aki a ráesõ honoráriumát az
óvoda részére ajánlotta fel. Szeretnénk
még megköszönni az óvó néniknek, da-

dáknak, szülõknek és nagyszülõknek, akik
tombolatárgyakkal és süteménnyel támo-
gatták a bált.
A tombolatárgyakat még az alábbi vállal-
kozóknak, cégeknek köszönhetjük: Fair
2002 Kft., Mikó Gyuláné – Aranyorsó,
Domján cukrászda, Fõtéri cukrászda, Fru-
zsi Bizsu, Gázmodul Weisz Kft., Geiger
Zoltánné, Kocsi Ibolya – virágbolt, Koro-
na gyógyszertár, Orova Szabadidõbolt, Pu-
ha Ferencné – divatáru, PC-CD Kuckó,
Szabó Árpádné – Vénusz vegyesbolt, Zse-
bõk Zoltán – vas-mûszaki, Paczona óra-
ékszer, Oláh Mártonné – porcelán-aján-
dék, Kadlecsik Miklós – Gazdabolt és Fais-
kola, Rehákné – totó-lottózó, Tósoki
György – autószerelõ, Tóth Zoltán – Sellõ
Autómosó, Iker János – Patkó csárda, Szé-
nássy Ferencné – Irka papír.

SZMK

Macsim András kiállítása
A Madarász József Városi Könyvtár-
ban múlt szerdán nyílt meg a Macsim
András festményeibõl rendezett ki-
állítás.
András sok régebbi és néhány újabb
képet is hozott erre a kiállításra. Az-
zal tisztelt meg, hogy engem kért fel
kiállítása megnyitására. Ez a megnyi-
tó meglehetõsen szubjektív hangúra
sikeredett. Nehezen tudom szavakba
önteni az ott elmondottakat, s azokat
a benyomásokat, amelyek e képek
szemlélése közben érik az embert.
András régi jó barátom, és érzelmei,
lelki rezdülései számomra mindig a
csoda erejével hatottak, s különös-
képpen az, ahogy ezeket az érzése-
ket, lelki rezdüléseket képekbe is
tudja önteni. Azt ajánlom, akinek
van egy kis ideje, sétáljon el a könyv-
tárba, és idõzzön el e képek elõtt, megéri. Utána az se baj, ha bemegy az olvasóterembe,
végigjár a polcok közt, és ha valami felkeltette az érdeklõdését, kölcsönöz néhány köny-
vet is. Mindkét cselekedet – mármint a képek nézegetése és a könyvek olvasása –
igencsak kedvére való a kultúra, a mûvelõdés, s a mûvészet isteneinek.

Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk
a Sárszentmiklósi
Általános Iskola

szülõi munkaközösségének

ALAPÍTVÁNYI
BÁLJÁRA

2009. február 28-án 18 órára

az általános iskola aulájába.

Gyerekmûsor, vacsora, büfé,
tánc, tombola.

Belépõ ára vacsorával: 2500 Ft
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Tarka burgonyatál

Hozzávalók: 60 dkg apró burgonya, 2-2 piros és sárga húsú
(kaliforniai) paprika, 1 csomó újhagyma, 2 pár debreceni
vagy 3 pár virsli, 2 evõkanál olaj, 1/2 csokor rozmaring, só,
rózsapaprika.

Elkészítés: a burgonyát héjában kb. 20 percig fõzzük. Köz-
ben a kétféle paprikát csíkokra, az újhagymát karikákra
vágjuk. A debrecenit vagy a virslit nem túl vékonyan felkari-
kázzuk. A rozmaringot megmossuk, jól lerázzuk, majd leve-
leit lecsipkedjük.

A fõtt burgonyát meghámozzuk. Serpenyõben az olajat fel-
forrósítjuk, és az egészben hagyott burgonyát a paprikával
együtt, idõnként megkeverve kb. 5 perc alatt megsütjük.
Hozzáadjuk a feldarabolt újhagymát és a debrecenit (vagy a
virslit), majd megszórjuk a lecsipkedett rozmaringlevéllel,
és tetszés szerint sóval, borssal fûszerezzük.

Borissza piskóta

Hozzávalók: 40 dkg babapiskóta, 3,5 dl száraz fehérbor, 10
dkg mazsola, 5 dkg aszalt szilva vagy füge, 7 dkg durvára
vágott dió, 4 tojás, 6 evõkanál porcukor, 2 citrom leve és le-
reszelt héja.

Elkészítés: a babapiskótát kis darabkákra tördeljük, mély
tálba szórjuk. Meglocsoljuk 2 dl borral, megszórjuk a ma-
zsolával, az összedarabolt aszalt gyümölccsel és dióval.

A tojásokat egy tûzálló, fém keverõtálban simára keverjük a
porcukorral, a citromok kifacsart levével és lereszelt héjá-
val ízesítjük.

Vízgõz fölé állítjuk, rátöltjük a maradék 1,5 dl bort, s a gõz
fölött sûrû krémmé fõzzük. Még forrón a gyümölcsös piskó-
tákra öntjük és másnapig hideg helyen tartjuk. Egy nagyobb
kanállal fagyis kelyhekbe szaggatjuk, a tetejét pedig „becsí-
kozzuk” olvasztott csokival. Tejszínhabbal kínáljuk.

Sajtos saláta pulykasonkával

Hozzávalók: 1 fej saláta, 15 dkg pulykasonka, 15 dkg
mozzarella sajt, 1 csokor petrezselyemzöld, 15 dkg paradi-
csom, 1 evõkanál olívaolaj, só, õrölt bors, zsályalevél, ka-
kukkfû, bazsalikom, 2 evõkanál fehérborecet.

Elkészítés: a salátát alaposan megmossuk, majd leveleire
szedjük. A sonkát vékonyan felszeleteljük, a sajtot és a pa-
radicsomot felkarikázzuk. Keverõtálban összekeverjük az
olívaolajat, a fehérborecetet, a friss fûszereket, a sót, az
õrölt borsot. Hozzáadjuk a feldarabolt anyagokat, és ezzel
is összekeverjük, majd hûtõbe tesszük. Körülbelül 1/2 órát
állni hagyjuk, majd tányérokra halmozzuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

MEGINT EGY LEVÉL
Te fiú!
Nem tudom a nevedet, az életkorodat is csak találgatom, maxi-
mum húsz évesre becsüllek. De lehet, hogy annyi sem vagy. Rö-
vidre vágott, fekete haj, fekete szem, karcsú termet. Van olyan ci-
gány, akin nem látszik a származása. Lehet, hogy nálad sem lett
volna feltûnõ, de a viselkedésed elárult. Toltam kifelé a bevásár-
lókocsit a Penny Market kijáratához, amikor találkoztunk. Egy-
szerre értünk az automatikusan nyíló ajtóhoz, nálad nem volt ko-
csi. Természetesnek éreztem, hogy elõtted megyek ki. Elmagya-
rázom, miért éreztem természetesnek. Te húsz, én hetvenhárom.
A te hajad fekete, az enyém teljesen fehér. Egy ideje tapasztalom,
hogy az emberekben ugyanolyan automatikus tisztelet van a fehér
haj iránt, mint ahogyan automatikusan kinyílt elõttem az ajtó. Mi-
ért van ez? Hiszen köztudomású, hogy napjainkban a tisztelet
szinte teljesen kiveszett a társadalomból. Orvost, papot, tanítót, a
köztisztelet hagyományos tárgyait ma sokszor inkább a megvetés
éri. A „tiszteld szüleidet!” kõtáblára vésett parancsa sokak, na-
gyon sokak számára érvénytelen, elég sok szülõt vernek, sõt ölnek
meg mostanában a gyermekeik. Nincs most itt mód ennek a jelen-
ségnek az elemzésére, de tény, hogy bizonyos felém irányuló tisz-
teletet mégis naponta érzek. Ez egyrészt kellemes számomra,
másrészt persze nem jó érzés. Összehasonlíthatatlanul jobb fia-
talnak lenni, mint öregnek. Kellemetlen, hogy mások a
viselkedésükkel az orrom alá dörgölik, hogy vén vagyok.
Részedrõl, fiú, nem tapasztaltam valamiféle respektust, ki akartál
osonni elõttem, de a kocsi miatt ezt nem tehetted meg. Ekkor
valami ilyesmit mondtál nekem:
— Kimész elõttem, pedig látod, hogy jövök, de látszik, hogy öreg
vagy, jól van, menjél.
Így, tegezõleg szóltál hozzám.
Na, nekem ez egyáltalán nem esett jól. „Te taknyos — gondoltam
—, mi ad neked bátorságot arra, hogy a legegyszerûbb illemsza-
bályokra, amelyeket mifelénk mindenki betart, te fittyet hánysz?”
A találkozásunk története nem ért még véget. A szûk kijáraton
nyugodtan toltam kifelé a dróttalicskát, s te az alábbi intelmeket
intézted felém:
— Látom, lelassultál már, nem vagy valami gyors.
Nem szóltam, pedig lett volna mondanivalóm. Van rá némi esé-
lyed, ha nem is sok, hogy te is leszel öreg. Remélem, addigra eljut
odáig a világ, mert ennek legfõbb ideje, hogy a hozzád hasonló
bugrisokat ott helyben felpofozzák.
Utánad néztem. Egy fiatalember felé mentedben fenyegetõ moz-
dulatot tettél, mintha meg akartad volna ütni. Mint ettõl a fiútól
megtudtam, õ ezt mondta ekkor neked:
— Na gyere! Van itt a kocsimban egy vascsõ, péppé verem vele az
agyadat.
Lehet gondolkodni azon, hogy miért vagy te ilyen, és hogy jó-e ez
neked, s mi lesz ebbõl.

(L. A.)

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

ÖT BESZÉLGETÉS EGY BÍRÓVAL
címû rendezvénysorozatára,

amelyet hétfõnként 17 órakor tartunk.
Elõadó: dr. Makkos Norbert bíró.

Bibliai igazságok a polgári igazságszolgáltatás
tükrében és fordítva

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

Az elõadások után kérdésekkel ostromolható a bíró!
Bírja!

A belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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FURFANGOS TÁMADI

Furfangos Támadi a legkedvesebb hadnagya volt
Rákóczi fejedelemnek. Tûz az esze, villám a karja.
Nekiszilajodott oroszlán a csatában, pajkos tréfák
kieszelõje békességes napokban. Szerette is min-
denki a fejedelemtõl kezdve az utolsó kurucig. (Ám-
bár hiszen kurucnak mind elsõ volt a Rákóczi népe.)
De nemcsak a kurucok szerették Furfangos Tá-
madit, hanem a labancok is. Az újvári csatában ej-
tették foglyul, s úgy megörültek neki, hogy tán ak-
kor sem örültek volna jobban, ha nagy Bercsényi
Miklóst juttatja nekik a hadiszerencse.
— Hát kelmed a híres tréfacsináló? — vette szem-
ügyre Heister generális, a labanc hadak fõvezére.
— No, majd meglátjuk, hány zsákkal telik.
Doria generális is megveregette a vállát, aki szintén
nevezetes labanc vezér volt abban az idõben.
— Mi is szeretjük ám a tréfát — mondta moso-
lyogva. — Itt pedig lesz ideje hozzá kegyelmednek,
mert innen ugyan szárny nélkül meg nem szabadul.
— Bánom is én — vont vállat a kuruc hadnagy. —
Legalább kipihenhetem magam egy kicsit.
Úgy látszott, csakugyan nem is sokat búsul a társai
után. Jól érezte magát Újvárban, egész nap aludt a
medvebõrös kanapén, este együtt poharazgatott a
labanc tisztekkel, és úgy elmulattatta õket bohókás
ötletekkel, hogy belefájdult az oldaluk a nevetésbe.
— Sohase eresztjük többet vissza kegyelmedet —
ölelgették a generálisok.
— De el sem megyek ingyen — nevetett Rákóczi
hadnagya. — Jobb itt, mint a kuruc táborban. Ott,
ha éhes az ember, azt mondják neki: eredj, fogj ma-
gadnak labancot. De itt, úgy nézem, nem élnek ku-
rucpecsenyén.
Pár hét múlva követ érkezett Rákóczi táborából, s
pecsétes levelet mutatott Heister a hadnagynak.
— Haza kívánja kegyelmedet a fejedelem. Harminc
labanc foglyot ajánl föl érette. Mit üzenjek neki?
Támadi Gábor a szemébe húzta a kucsmáját, hogy
könnybe borulását meg ne lássa a német. Mégis
meglátta. Azt gondolta magában.
„Fáj neki itt hagyni a jó helyet, a vidám cimborá-
kat.”
A hadnagy pedig ennyit mondott:
— Megmondtam már, hogy ingyen nem megyek.
Ezt üzenje meg generális uram a fejedelem õnagy-
ságának is.
Ettõl fogva nem is igen vigyáztak a labancok
Támadira. Maguk közé valónak számították. Jöhe-
tett-mehetett a várban szabadon. Ha a várkapu
elõtt gyakorlatoztak a katonák a szabad mezõben,
azok közé is kimehetett. Még örültek is neki, mert
mindig tudott okos tanáccsal szolgálni.
Egy szép õszi délben is ott beszélgetett Heister ge-
nerálissal, amikor nyargal be a kapun valami labanc
vitéz, s kötõféken vezetve egy gyönyörû pej lovat.
— Kié ez a fejedelmi állat? — állította meg a gene-
rális.

— Doria uram õkegyelméé — tisztelgett a labanc.
— Az imént vette száz aranyon a priboji lócsiszár-
tól.
— Szavamra mondom, százegy aranyat adok érte!
— mondja Heister nekilelkesedve, s el nem eresz-
tette addig a labancot, míg le nem olvasott neki
százegy aranyat.
— Add oda Doria uramnak köszöntésemmel
együtt! A lovat pedig kössétek az istállómba.
A lovat még el sem vezették, mikor már jött Doris
generális, csörgetve az aranyakat az erszényben.
— Szavamra mondom, nem adom neked a lovat!
— kiabálta haragosan.
— Én meg szavamra mondom, hogy enyim lesz a
ló! — ütötte össze Heister a sarkantyúját.
Többrõl többre mentek, annyira, hogy már maguk
is megbánták, mert máskülönben igen jó pajtások
voltak.
— A macska bánná a lovat — legyintett Heister
—, csak szavamra ne fogadtam volna, hogy az
enyém lesz.
— Én se bánnám, ha tied lenne is, csak szavamra
ne fogadtam volna, hogy nem adom neked — ne-
vette el magát bosszúsan Doria.
Ahogy ott néztek egymásra tanácstalanul, meg-
szólal a kurucból lett labanc hadnagy:
— Mondanék én egyet, kettõ lesz belõle!
— Halljuk, halljuk a furfangos Támadit! — kapott a
szón a két vezér.
— Kegyelmed azt mondta, ugye, hogy Heister õke-
gyelmének nem adja a lovat? — fordult Doriához a
hadnagy.
— Azt mondtam.
— De azt nem mondta, hogy nekem nem adja —
hunyorított furfangosan. — Kegyelmed nekem ad-
ja a lovat. Heister õkegyelme nekem adja a százegy
aranyat...
— Értjük, értjük, furfangos kópé! — nevettek a ge-
nerálisok.
— Annál jobb, ha értik kegyelmetek — mosolygott
a bajusza alatt a hadnagy. — Hát enyim a ló, gene-
rális uram?
— Igen, igen, kegyelmednek adom — erõsítette
Doria, aki örült, hogy se a jó barátját nem kellett
megbántani, se a szavát megszegni.
— Hát én akkor erre fölülhetek, mert az enyém —
pattant nyeregbe a kuruc. — Hát kegyelmed ád-e
nekem százegy aranyat?
— Adok, fiam, hogyne adnék — nyújtotta oda
Heister az erszényt. — Te pedig nekem adod a lo-
vat, amit most kaptál ajándékba.
— De már olyan bolondot nem teszek — akasztot-
ta a kuruc a nyeregkápára az erszényt, azzal sarkan-
tyúba kapta a lovat, s úgy elporzott vele, hogy meg
se állt Kassáig. A két generális szájtátva nézett utá-
na. Aztán keserves mosollyal nevettek össze.
— Megmondta a kópé, hogy ingyen el nem mén in-
nen!

Móra Ferenc: Mondák és mesék

Megfejtés
1. TÜKÖR
2. NEM
3. 25

A szerencsés nyertes:

Jákob Gábor

Sárbogárd, Tinódi u. 144.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!

Rejtvény
1. Így hívták volna õket, ha annak
idején angol nyelvterületen születtek
volna, (híres nagyjainkról van szó):

a. Michael Potter
b. Joseph Soldier
c. John Gold
d. Francis Miller

2. Számkeresõ

Melyik szám illik a sor végére?
1 5 13 25 ?

3. Mi az?

A földben születik,
nagy tûzben égetik,
karikára nyújtják,
az ujjadra húzzák.

Beküldési határidõ: február 24.

Sok szerencsét!

Heti idõjárás

A következõ napokban is folytatódik a
télies idõjárás. Csütörtökön és pénte-
ken inkább a Tiszántúlon várható ki-
sebb havazás, az ország nagyobb részén
néhány órás napsütésre is számítani le-
het. A hétvégén ismét nedvesebb levegõ
érkezik hazánk fölé, és többfelé kiala-
kulhat havazás, fõként a délnyugati me-
gyéinkben havas esõ, esõ elõfordulhat.
A csapadék mennyisége még bizonyta-
lan. A derült, szélvédett tájakon akár
-15 fok alá is süllyedhet a hõmérséklet,
és napközben is hideg idõ várható.

www.metnet.hu
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Február 21., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hét
mérföld 9.35 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.30 KészPénz
11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10
Fogadóóra 12.40 EgészségABC 13.10 A Yamada család
15.00 Gyermekszínház 16.05 Teknõc a láthatáron 16.35
Géniusz 17.10 Szegény milliomosok 18.00 Az étterem
19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Miss Marple
– Éjféltájt 22.05 A nagy kaszálás 23.35 Hírek 23.40
Sporthírek 23.55 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letûnt világ 6.20
Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.05
Receptklub 10.25 Játék 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Havazin 13.15 Egy rém rendes
család 14.10 A hálózat csapdájában 15.05 Mr. és Mrs.
Smith 15.50 Eltûntnek nyilvánítva 16.50 Apafej 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csúcsformában 21.15
Túszjátszma 23.30 Halálos terápia 1.40 Egy rém rendes
család 2.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.10 Mókás állatvilág 10.40
Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.10 Kalandjárat
11.40 Babavilág 12.15 Egy rém rendes család Budapes-
ten 12.50 Hegylakó 13.50 Charlie – Majom a családban
14.50 Bûbájos boszorkák 15.50 Az igazság harcosai
16.50 Topmodell a barátnõm 18.30 Tények 19.05 Merlin
2. – A varázslóinas 1-2 22.40 Óvszer módszer 0.20
Mentõhelikopter 1.10 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré
14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés más-
ként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok
nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.04 A Rá-
diószínház Dokumentummûhelye 20.53 Zene 21.04 Rá-
diószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Február 22., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kár-
pát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!” 9.05
Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Egy-
házi naptár 9.55 Református magazin 10.20 Baptista ifjú-
sági mûsor 10.30 Zsidó konyha 10.545 Biblia és Iroda-
lom 11.05 Az ötödik evangélium 12.00 Hírek 12.05 Baj-
nokok Ligája magazin 12.40 TS férfivízilabda-mérkõzés
14.00 Sao Paulo 14.45 Extra - Kultúrháttér 15.15 Csellen-
gõk 15.40 Légfrissítõ 16.10 Fõtér 17.05 Kultúrház 17.55
Panoráma 18.30 Elisa di Rivombrosa 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 19.55 Csináljuk a feszti-
vált! 20.55 A szólás szabadsága 22.00 Múlt-kor 22.25
Hírek 22.30 Sporthírek 22.40 TS – Sport7 23.35 TS –
Motorsport 0.05 MTV Hangerõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infómánia 6.30
Digimonok 6.50 Kölyökklub 9.05 Mp4orce 9.30 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 9.50 Star Wars – A klónok
háborúja 10.20 Receptklub 10.40 Játék 11.40
MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Tuti gimi 13.00 Doki
14.00 Egy rém rendes család 14.25 M, mint muskétás
15.25 Idõbe zárva 16.20 Üldözési mánia 18.30 Híradó
19.05 Cobra 11 20.00 A Karib-tenger kalózai: A fekete
gyöngy átka 22.45 Heti hetes 0.05 Pénzhamisítók 2.00
Oscar Díjkiosztó Gála 2009
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.10 Törekvõ tanerõk 10.40 Két testõr
11.15 Stahl konyhája 11.50 Fekete nyíl 12.40 Miért pont
Brian? 13.40 Psych – Dilis detektívek 14.40 Smallville
15.40 Kyle, a rejtélyes idegen 16.40 Tommy Boy 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Kongó 22.05 A szem 23.55
Képírók 1.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a
kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Metodista istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel
11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxi-
gén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rádiószín-

ház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélge-
tés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

Február 23., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai
9.55 A férfi, aki sasokkal álmodott 11.00 Parlamenti nap-
ló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35
Roma magazin 14.05 Domovina 14.35 Kárpát expressz
15.00 Pénz-vidék 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Balett ABC
Henriettel 16.35 Szempont 17.30 Hírek 17.35 Körzeti hír-
adók 17.50 Mobilvers 17.55 Egy lépés elõre 18.55 Bûvö-
let 19.25 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 A TV ügyvédje 21.10 Kékfény 22.10
Hétfõ este 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.10
Visszajátszás 23.50 Kultúrház 0.30 Hírek 0.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 V.I.P. – Több, mint testõr 12.00
Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Recept-
klub 15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.20 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.10 Dr. Csont
23.20 Tengeri szörnyeteg 1.00 Reflektor 1.20
Bundesliga 2.30 Autómánia 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 9.55 Kvízió délelõtt
10.30 Teleshop 11.35 Kvízió 12.35 A hetedik tekercs
14.20 Perzselõ szenvedélyek 15.25 Zorro 16.20 Bostoni
halottkémek 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Ak-
tív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.20 NCIS
– Tengerészeti helyszínelõk 22.20 Gyilkos számok 23.20
Különleges ügyosztály 0.15 Tények este 0.45 Gyilkos
tinik 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Február 24., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai
10.00 Vezérlõ fény 11.25 Benyovszky Móric és a
Malgasok földje 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A
fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35 Srpski ekran
14.05 Unser Bildschirm 14.35 Kárpát expressz 15.00 Sír-
jaik hol domborulnak… 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Balett
ABC Henriettel 16.35 A la Carte 17.30 Hírek 17.35 Körze-
ti híradók 17.50 Mobilvers 17.55 Egy lépés elõre 18.55
Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Különös tör-
ténetek 22.10 Kedd este 22.50 Kultúrház 23.00
MobilVers 23.00 A múlt árnyéka 1.05 Hírek 1.10
Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 A szomszéd nõje mindig zöldebb
12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Re-
ceptklub 15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.20
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Terminátor – Sarah
Connor krónikái 22.10 Túsztárgyalók 23.20 XXI. század –
A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15
Partypoker.net 1.20 A hálózat csapdájában 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 9.55 Kvízió dél-
elõtt 10.30 Teleshop 11.35 Kvízió 12.35 A hetedik te-
kercs 14.20 Perzselõ szenvedélyek 15.25 Zorro 16.20
Bostoni halottkémek 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán
21.20 Született feleségek 22.20 Rúzs és New York 23.20
A médium 0.15 Tények este 0.45 Anyád! A szúnyogok
2.10 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Február 25., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai
10.00 Vezérlõ fény 11.25 Benyovszky Móric és a
Malgasok földje 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A
fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35 Hrvatska kró-
nika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Kárpát expressz 15.00
Kormányváró 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Balett ABC
Henriettel 16.35 A TV ügyvédje 17.30 Hírek 17.35 Körzeti
híradók 17.50 Mobilvers 17.55 Egy lépés elõre 18.50 Bû-
völet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Bajnokok Ligája Labdarúgó mérkõzés
23.00 Szerda este 23.40 Lapozó 0.10 Anyám a lányokat
szereti 1.25 Hírek 1.30 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 Még zöldebb a szomszéd nõje
12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Re-
ceptklub 15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.20
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Bölcsõd lesz a kopor-
sód 23.25 Reflektor 0.45 Kapcsolat 2.30 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 9.55 Kvízió dél-
elõtt 10.30 Teleshop 11.35 Kvízió 12.35 A hetedik te-
kercs 14.20 Perzselõ szenvedélyek 15.25 Az áruló 16.20
Bostoni halottkémek 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán
21.20 Doktor House 22.20 Shark – Törvényszéki ragado-
zó 23.20 A Donnelly-klán 0.15 Tények este 0.45 Aki bújt,
aki nem 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Február 26., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai
10.05 Vezérlõ fény 11.30 Benyovszky Móric és a
Malgasok földje 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A
fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35 Rondó 14.35
Kárpát Expressz 15.00 Gyermekélet 15.30 Szívtipró gimi
16.20 Balett ABC Henriettel 16.35 Önök kérték! 17.30
Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 Mobilvers 17.55 Egy
lépés elõre 18.55 Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A
la Carte 22.10 Csütörtök este 22.50 Kultúrház 23.00
MobilVers 23.05 Extra – Kultúrháttér 23.35 Euro – Taxi
0.05 Magánbeszélgetések 0.55 Hírek 1.00 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 Nõ elõttem, nõ mögöttem 12.00
Hírek 13.10 Disney-rajzfilm 13.35 Játék 15.10 Recept-
klub 15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.20 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Pofa be és csókolj! 23.30 Há-
zon kívül 0.00 Ments meg! 1.00 Reflektor 1.20 Infómánia
1.55 Egy rém rendes család 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 9.55 Kvízió délelõtt
10.30 Teleshop 11.35 Kvízió 12.35 Fõ a káosz 14.20 Per-
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén
a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frekvencián, vala-
mint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének
mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Február 21., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Te-
remfoci: P.egresi fiúk–B. B. Truck, Bad Boys–Hörpintõ, Ké-
zi: Gréta Bútor–Légió 2000, Alap–T-34 13.00 Lapszemle,
Sziréna 15.00 Farsangi maszkok (12’), Dr. Makkos Norbert
elõadása 3. (65’), Lepsényi borbarátok látogatása (30’),
Alba Regia- és Sárvíz-néptánc (60’), Hazám, hazám operett
(34’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Trombi 3. (10’), Olvas-
sunk egymásnak! 2. (60’), Kisebbségi fórum (32’), Ágotai
disznóölés (45’), Halászbúcsú (40’)
Február 22., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Far-
sangi maszkok (12’), Dr. Makkos Norbert elõadása 3. (65’),
Lepsényi borbarátok látogatása (30’), Alba Regia- és Sár-
víz-néptánc (60’), Hazám, hazám operett (34’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00 Verses
délután a reformátusoknál (95’), Az ember rendeltetése és a
gyógyulás 7. (60’), A reformátusok orgonája (60’)
Február 23., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Trombi 3.
(10’), Olvassunk egymásnak! 2. (60’), Kisebbségi fórum
(32’), Ágotai disznóölés (45’), Halászbúcsú (40’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Teremfoci: P.egresi fiúk–B. B. Truck, Bad
Boys–Hörpintõ, Kézi: Gréta Bútor–Légió 2000, Alap–T-34
19.00 Heti híradó 20.00 Sárdi a tengerész (145’), Nyulász
Péter a Zengõ Óvodában (ism., 54’)
Február 24., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Verses dél-
után a reformátusoknál (95’), Az ember rendeltetése és a
gyógyulás 7. (60’), A reformátusok orgonája (60’) 13.00 He-
ti híradó 15.00 Sárdi, a tengerész (145’), Nyulász Péter a
Zengõ Óvodában (ism., 54’) 19.00 Heti híradó 20.00 A sör-
patikai verekedésrõl (20’), Teremfoci eredményhirdetés
(60’), Beszélgetés egy bíróval 4. (70’), Olvassunk egymás-
nak 3. (33’)

Február 25., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A sörpati-
kai verekedésrõl (20’), Teremfoci eredményhirdetés (60’),
Beszélgetés egy bíróval 4. (70’), Olvassunk egymásnak 3.
(33’) 13.00 Heti híradó 15.00 Ovibál Töbörzsökön (35’),
Mészöly alapítványi bál (40’), Farsang Pusztaegresen
(30’), Ágotai ovisok farsangja (25’), Néptánc gála Cecén
(55’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci:
Sárkeresztúr KIKE–Pentagri, Extrém–Légió, Kézilabda:
T-34–Gréta (férfi), Gázmodul–Légió (nõi), Trombi 4. (10’)
Február 26., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Te-
remfoci: Sárkeresztúr KIKE–Pentagri, Extrém–Légió, Kézi-
labda: T-34–Gréta (férfi), Gázmodul–Légió (nõi), Trombi 4.
(10’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 A sörpatikai vereke-
désrõl (20’), Teremfoci eredményhirdetés (60’), Beszélge-
tés egy bíróval 4. (70’), Olvassunk egymásnak 3. (33’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Verses délután a reformá-
tusoknál (95’), Az ember rendeltetése és a gyógyulás 7.
(60’), A reformátusok orgonája (60’)
Február 27., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Ovi-
bál Töbörzsökön (35’), Mészöly alapítványi bál (40’), Far-
sang Pusztaegresen (30’), Ágotai ovisok farsangja (25’),
Néptánc gála Cecén (55’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Verses délután a reformátusoknál (95’), Az ember rendel-
tetése és a gyógyulás 7. (60’), A reformátusok orgonája
(60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 A sörpatikai vereke-
désrõl (20’), Teremfoci eredményhirdetés (60’), Beszélge-
tés egy bíróval 4. (70’), Olvassunk egymásnak 3. (33’)
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rend-
kívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hét-
köznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a kö-
vetkezõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06
(22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden prog-
ramcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián.
Február 19., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: OMV–Pentagri (43’), Haladás–Reál Margit (40’),
Kézi: T-34–Lelkes ifjak (50’), Ferta Gumi–Gázmodul (48’),
Pingpong (31’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsor-
frissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Az
ember rendeltetése és a gyógyulás – 6. (65’), Hálaadó isten-
tisztelet Cecén (120’)
Február 20., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Farsangi maszkok (11’), Olvassunk egymásnak (56’), Alba
Regia Táncegyüttes (53’), A sárbogárdi orgona (58’) 13.00
Heti híradó 14.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás – 6.
(65’), Hálaadó istentisztelet Cecén (120’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Kisebbségi fórum (35’), Disznótor
mulatsággal (58’), Megvendégeltük a lepsényi boros-
gazdákat (33’), Beszélgetés egy bíróval – 3. (73’)
Február 21., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: P.egresi Fiúk–B. B. Truck, Bad Boys–Hörpintõ,
Kézilabda: Ferta Gumi–Gázmodul, Alap–T34 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Beszélgetés Zichy Aladárral (55’), A Mezõföld
kincsei (39’), Kõ Pál szobrászmûvész (30’), Trombi 3. (8’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Farsangi masz-
kok (11’), Olvassunk egymásnak (56’), Alba Regia Tánc-
együttes (53’), A sárbogárdi orgona (58’)
Február 22., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Beszélgetés Zichy Aladárral (55’), A Mezõföld kincsei (39’),
Kõ Pál szobrászmûvész (30’), Trombi 3. (8’) 13.00 Heti hír-

adó 14.00 Kisebbségi fórum (35’), Disznótor mulatsággal
(58’), Megvendégeltük a lepsényi borosgazdákat (33’), Be-
szélgetés egy bíróval 3. (73’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 6.
(65’), Hálaadó istentisztelet Cecén (120’)
Február 23., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Farsangi maszkok (11’), Olvassunk egymásnak (56’), Alba
Regia Táncegyüttes (53’), A sárbogárdi orgona (58’) 13.00
Heti híradó 14.00 Teremfoci: P.egresi Fiúk–B. B. Truck,
Bad Boys–Hörpintõ, Kézilabda: Ferta Gumi–Gázmodul,
Alap–T34 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Be-
szélgetés Zichy Aladárral (55’), A Mezõföld kincsei (39’),
Kõ Pál szobrászmûvész (30’), Trombi 3. (8’)
Február 24., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Az ember rendeltetése és a gyógyulás 6. (65’), Hálaadó is-
tentisztelet Cecén (120’) 13.00 Heti híradó 14.00 Beszélge-
tés Zichy Aladárral (55’), A Mezõföld kincsei (39’), Kõ Pál
szobrászmûvész (30’), Trombi 3. (8’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Kisebbségi fórum (35’), Disznótor
mulatsággal (58’), Megvendégeltük a lepsényi borosgaz-
dákat (33’), Beszélgetés egy bíróval 3. (73’)
Február 25., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kisebbségi fórum (35’), Disznótor mulatsággal (58’),
Megvendégeltük a lepsényi borosgazdákat (33’), Beszél-
getés egy bíróval 3. (73’) 13.00 Heti híradó 14.00 Farsangi
maszkok (11’), Olvassunk egymásnak (56’), Alba Regia
Táncegyüttes (53’), A sárbogárdi orgona (58’) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Teremfoci: P.egresi Fi-
úk–B. B. Truck, Bad Boys–Hörpintõ, Kézilabda: Ferta Gu-
mi–Gázmodul, Alap–T34

zselõ szenvedélyek 15.25 Az áruló 16.20 Bostoni ha-
lottkémek 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05
Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán
21.20 D-TOX 23.10 4400 0.05 Tények este 0.35
Strucc 1.05 4400 1.55 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nél-
kül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00
Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószín-
ház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hét-
köznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Ha-
tárok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rá-
diószínház 20.27 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Február 27., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hét-
köznapjai 10.00 Vezérlõ fény 10.45 Szõrmentén
11.25 Benyovszky Móric és a Malgasok földje 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Sorstársak 12.50
Légfrissítõ 13.20 Körzeti magazinok 14.10 Közlekedõ
14.20 Kárpát expressz 14.50 Fórum 15.45 Ablak
16.40 100 év – Játék a színház 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradók 17.50 Mobilvers 17.55 Egy lépés elõ-
re 18.55 Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré
21.10 Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.50 Beugró
23.45 Bajnokok Ligája Labdarúgó mérkõzés felvétel-
rõl 1.10 Hírek 1.20 Sporthírek

RTL KLUB: 5.30 WS teleshop 6.00 Reggeli 10.00
Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Michael 12.00 Hírek
13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.20 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i
helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20 A hatalom
hálójában 0.20 Reflektor 0.40 Itthon 1.00 Botcsinál-
ta nyomozó 2.35 Fókusz

TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami
10.00 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop 11.40 Kvízió
12.40 Kémek krémje 14.20 Perzselõ szenvedélyek
15.25 Az áruló 16.20 Bostoni halottkémek 17.20
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40
Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.20 Bazi nagy
görög lagzi 23.05 Pókerstars.hu 0.05 Tények este
0.35 Hõsök 1.35 Drága testek 2.25 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nél-
kül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00
Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószín-
ház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi
tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rá-
diószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser aprított
1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q, akác tûzifa
kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füs-
tölésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30)
986 2623.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított
családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20)
333 6009.
Sárbogárdon Kígyó u. 19., zsúpfedeles vályogház
735 m2 telekkel, összközmûvel sürgõsen, 2.3 millió
Ft-ért eladó. 06 (30) 296 3375. (345053)

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

Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615.
Arabellában 30%-os akció.
Egyszobás családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.
Farsangi jelmezek bérelhetõk nagy választékban,
már 500 Ft-tól Sárbogárdon, az OTP-vel szemben a
101 Kisruha Bababoltban. (345169)

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

Sátortetõs családi ház Sárbogárdon eladó. 06 (70)
379 5495. (345239)

Sárbogárdon a Szent István utcában parasztház el-
adó. Irányár: 5,2 M Ft. Telefon: 06 (30) 384 4540
(345240)

Alapon összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 2,8
M Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 473 2074. (345238)

Új lakás Budapesten 37 m2-es eladó a XI. kerületben.
06 (30) 473 7944. (345891)

Szõlõ présházzal, pincével kúttal eladó. 06 (30) 473
7944.
Bérelhetõ Fiat Duplo 1.3 diesel kisteher, három éves,
kitûnõ állapotban, 0.7 t teherbírású, csak hosszú táv-
ra kedvezõ feltételekkel. 06 (70) 317 6084. (345235)

63-as út mellett hétvégi kis ház, telekkel eladó. 06
(30) 434 1917.
ABC felett lakás eladó. Érdeklõdni 17 óra után: 06
(30) 354 4825. (345947)

Tollpaplan készítés! Kész paplanok kaphatók
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b.
06 (25) 476 051. (345940)

Jelzáloghitelek túlzó ígéretek nélkül, személyi köl-
csön fedezet nélkül. 06 (70) 453 7289. (345516)

3 éves 7 fiókos Siemens fagyasztószekrény eladó. 06
(20) 461 0833. (345243)

Lakás eladó. 06 (30) 209 9371. (345244)

Német nyelvbõl diákoknak, korrepetálást vállalok. 06
(30) 364 0483. (345517)

Visszhitel, akár 1 nap alatt. Szabad felhasználású köl-
csön gépjármû, motor fedezettel! 06 (70) 453 7289.

Dolgozz otthon, legyél független! Kérj ingyenes tájé-
koztatót! www.otthonimunka.biz/kajarijutka

Az OTP Garancia Biztosító Zrt. alkalmazotti vagy vál-
lalkozói munkaviszonyban területi képviselõt keres
Sárbogárdról és vonzáskörzetébõl. Minimum elvárás:
érettségi. Önéletrajz beküldési határideje: 2009. 02.
20. Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 11. (345978)

Háromszobás 78 m2-es 2. emeleti frissen felújított
téglalakás eladó a József Attila utcában. Érdeklõdni:
06 (30) 481 4266. (345260)

Családi házak, panellakások Sárbogárdon és környé-
kén akciós áron eladók. 06 (70) 453 7289.

Áron alul, sürgõsen eladó elsõ emeleti erkélyes, két-
szobás lakás Árpád-lakótelepen. 06 (30) 302 0586.

Németbõl korrepetálást vállalok. 06 (30) 592 2029.
(345546)

Németjuhász kölykök eladók. 06 (20) 598
6033.(345256)

Szoba kiadó Sárbogárd központjában. 06 (20) 414
7626.

Ingatlan: lakások, kertes házak, szántódi, víz közeli
kétszintes üdülõ eladók. 06 (20) 398 5178, 06 (30)
830 7095. (345260)

Sárszentágotán új építésû, háromszobás családi ház
eladó. Irányár: 11 M Ft. 06 (30) 407 3348. (345534)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó, építési
telek eladó. 06 (20) 515 5922.

Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 442 1169.
(345998)

Kuvasz kiskutyák eladók. 06 (30) 414 1545.

1 db kb. 90 kg-os hízó eladó. Irányár: 30.000 Ft. 06
(20) 513 2884. (345594)

Albérlet kiadó. 06 (30) 685 3770. (345592)

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

Sárszentmiklóson 1,5 szobás családi ház alacsony
rezsivel kiadó, 27.000 Ft+rezsi. 06 (70) 615 6120.

Egy hektár felett Sárbogárdon szántóföldet vennék,
vagy hosszú távra bérelnék. 06 (30) 513 5180. (345596)

Elemekbõl álló szekrénysor eladó. Irányár: 20.000 Ft.
06 (30) 417 5337. (345598)

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

LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.

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

Telefon: 06 30 435 9021, 06 25 460 059

ELADÓ egy FÉG SC24-es fali fûtõ gázkazán és
egy FÉG H120-as felsõ bekötésû, fali vagy álló

GÁZBOJLER. Megbízhatóan mûködnek! 06
30 3483 320

Munkák válság idején diplomásoknak,
vezetõknek! Fõállások, kiegészítõ munkák.

http://karriertanacsado.c8.hu

GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható. 06 30 568 9411

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN
kis költséggel fenntartható,

1. EMELETI MÁSFÉLSZOBÁS lakás eladó.
06 70 536 4429

PAPFÖLDÖN 4 szobás, nagy CSALÁDI HÁZ
eladó. Lakást beszámítok. 06 (30) 361 1210.

KÉTÉVES háromszobás CSALÁDI HÁZ eladó.
Telefon: 06 (70) 773 1172

Ha ESKÜVÕJÉT
az AMADEUS ÉTTEREMBEN megrendeli

2009. március 31-éig, 10%-os
ÁRENGEDMÉNYT adunk!
* Vadonatúj étterembelsõ,

* minõségi menüsor, * szakszerû kiszolgálás,
* légkondicionált terem,
* a legkedvezõbb árak.

06 (25) 463 286

HASZNÁLT BÚTOROK
költözés miatt OLCSÓN eladók.
Érdeklõdni: 06 (70) 553 8347

VESZÉLYES FÁK kivágása garanciával.
06 (20) 437 4869.

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

Sárbogárd, Ady E. út 89.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

FORNETTI
LÁTVÁNYPÉKSÉG

nyílt

Sárszentmiklóson
(a húsbolt mellett).
Szeretettel várunk minden

kedves vásárlót!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2009. február 21-én, szombaton.

VETÕMAG-
AKCIÓ!

–10 %
Február 23-28-ig

(Kivétel profi magok!)

GAZDABOLT ÉS FAISKOLA
Sárbogárd, Ady E. út 224.
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A F A I R B Ú T O R A J Á N L A T A
Vásároljon nagyker áron, itt helyben Sárbogárdon!

HELYBEN készült KÁRPITOS BÚTOROK
óriási választékban, jó minõségben, GARANCIÁVAL!

Ülõgarnitúrák, sarkok, kanapék, heverõk, franciaágyak, fotelok, fotelágyak
PÁRATLAN nagy SZÖVETVÁLASZTÉKBAN!

Fenyõbútorok, ágybetétek, matracok!
K O N Y H A S T Ú D I Ó

Beépíthetõ készülékekkel, étkezõgarnitúrákkal, konyhai sarkokkal!

Szekrények, szekrénysorok, gardróbok, komódok, író- és számítógépasztalok,
elõszobafalak, tv-állványok és egyéb kisbútorok, kiegészítõk.

AKCIÓ     AKCIÓ     AKCIÓ     AKCIÓ      AKCIÓ     AKCIÓ
Vásároljon február hónapban BÁRMELY KÁRPITOS BÚTORUNKBÓL,

és AJÁNDÉKBA KAP hozzá KISPÁRNÁT,
vagy akár DÍJMENTES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST!

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8–18-ig, szombaton 8–12-ig. JÖJJÖN EL, MEGÉRI!

FAIR BÚTOR Sárbogárd, Köztársaság út 93.
Telefon: 06 (20) 9826 630, 06 (20) 5451 958, e-mail: fairkft@tolna.net
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Búcsúzunk

Kedves Julika!
Munkatársaid búcsúznak Tõled!

Hiába várjuk, hogy belépj óvodánk aj-
taján, már biztosan tudjuk, hogy csak a
szívünkben élsz tovább. Mosolygós ar-
cod emléke, és csendes lépteid még so-
káig itt járnak az óvoda folyosóján.
Nagyon fogsz hiányozni, Julika óvó
néni, a tapasztalatod, a segítõkészsé-
ged, a kedvességed.
Sokáig nem vettük észre, hogy milyen
beteg vagy. Erõs voltál, és nem terhel-
tél másokat a panaszaiddal.
A csoportodban a gyermekek sem ér-
tik, hogy hol vagy, mert mindvégig ké-
pes voltál adni a szeretetedbõl, a tudá-
sodból. Az utolsó percig a hivatásod-
nak éltél.
Legyen ez példa mindannyiunk szá-
mára, akik pedagógusként dolgozunk.

A Zengõ Óvoda dolgozói:
óvónénik és dajkanénik

„A mély gyász, amelyet egy szeretett lény
halálakor érzünk abból fakad, hogy min-
den egyénben rejlik valami láthatatlan,
valami, ami csak rá jellemzõ, és ezért tel-
jességgel pótolhatatlan.”

Arthur Schopenhauer

Nyílt
tér

Parlament?
Törvényhozás?

Véletlenül kapcsoltam az MTV 2 adóra 13 órakor.
Az általunk választott képviselõ (igaz, én nem sza-
vaztam rá), Lengyel Zoltán beszélt az országgyûlés-
hez.
— Tisztelt ház! Alelnök úr!
A karéjban helyet foglalt mindösszesen 4 fõ, 2 fõ
jegyzõkönyvvezetõ, egy jegyzõ. Kérdésem a követ-
kezõ:
1. Kinek beszélt?
2. Hogyan szereznek tudomást az elhangzottakról a
hiányzó képviselõk?
Két perces szünetet rendelt el Lezsák úr! Igaz ez
több mint tíz percre sikerült. Közben a két jegyzõ-
könyvvezetõ viháncolt a szeparéban.
Ezután a politikai államtitkár, Keller László mondta
el beszédét szintén üres ház elõtt. Ehhez kéri a tá-
mogatást? Kitõl? Kinek van erre szüksége?
Van egy jó közmondás: Fejétõl büdösödik a hal!
Megállapítás: ez jellemzõ a magyar törvényhozásra
és a magyar közállapotokra egyaránt!

Gróf Ferenc

Gondolkodjunk!
Kedd reggelre belázasodtam, mivel nem
vagyok egy orvoshoz szaladgálós típus,
ágyban maradtam, és kúráltam magam.
Félálomban hallgattam a TV adásokat, a
parlamenti közvetítést, aztán este össze-
szedtem magam, és meleg takaróba cso-
magolva a helyi testületi ülés felvételét
néztem meg.
Lázas állapotomban nem tudom, hogy
szakértõtõl hallottam, vagy vágyálmaimat
fogalmaztam meg, hogy az igazi rendszer-
váltás most már csak úgy képzelhetõ el, ha
minden szinten, országos és helyi szinten is
ki kellene rekeszteni azokat az embereket
a képviseletbõl, valamint a közigazgatás
vezetõi közül, akik az elmúlt idõben így-
úgy érintettek voltak.
Biztos azért van, mert nem vagyok formá-
ban, de semmi különöset nem találtam a
testületi ülésen. Mindenki úgy viselkedett,
mint máskor, eget rengetõ javaslata senki-
nek nem volt, mondhatnám azt, hogy dög
unalom volt, még írni sem
lehet semmit. Azaz lehet-
ne, de nem érdemes.

Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Emlékezés
versekkel

Verses délutánt tartottak a Sárbogárdi Re-
formátus Gyülekezetben 2009. február
15-én vasárnap. Szénási Sándor, néhai volt
esperes emlékére rendeztek verses felol-
vasást a családtagok. Õ Vereben született,
számunkra ez azért érdekes, mert egykori
sárbogárdi lelkészünk, Kiss Dániel is on-
nan származott. Vizitációi alkalmával
többször is járt Sárbogárdon. Szénási Sán-
dor már tíz éves kora óta írt verseket. A lel-
készi pálya mellett az irodalom is vonzotta,
melyben tehetsége ki is kristályosodott.
Remek sorok csendültek fel, melyeket fe-
lesége és lánya, Noémi közvetített. Ezek
egy komoly, hittisztelõ ember gondolatait
tükrözik. Fia, Szénási Jonathan, aki Mar-
tonvásáron református lelkész, igeszolgá-
lattal készült. Sokan vettek részt ezen az
eseményen. A gyülekezet gondnoka virág-
gal köszöntötte özvegy Szénási Sándornét.
Esperesi vizitációi alkalmával gyakran
énekeltetett ritkán felcsendülõ zsoltáro-
kat. Itt Sárbogárdon többször került elõ a
122. zsoltár. Ennek emlékére ezzel zárult
az alkalom.

Hepp Zsuzsa

Attila utcában 50 ezerért
Az Attila utcában akadt dolgom a múlt héten. A fekvõrendõrök miatt nem lehet gyorsan
menni, mégis megállítottak a rendõrök, és megbüntettek 30.000 Ft-ra, mert a megenge-
dettnél gyorsabban, 20 km helyett 30-al mentem, amikor a traffipax bemért. Volt, akit
300 ezerre büntettek, mert 50 km/h-val ment. Mert amióta ezt a részt lakó-pihenõ öve-
zetnek nyilvánították, itt csak max. 20 km-rel lehet haladni. Ésszerû ez? Hiszen egy
biciklis is gyorsabban megy 20 km/óránál. Õt is megbüntetik?
A József Attila utcánál is jó lesz vigyázni, mert ott a tengelytörõ négy fekvõrendõr mellett
egy 30 km-es korlátozó tábla is elriasztja az autósokat, nehogy arra menjenek. Nem fel-
háborító, hogy az autósoknak a fél várost meg kell kerülniük, ha át akarnak jutni a város
egyik felébõl a másikba? Ugyan, tegyenek már ki behajtani tilos táblát a város elejére és a
végére, akkor lesz itt igazán jó világ!
Ilyen és hasonló intézkedésekkel korlátozzák itt a normális életet tisztelt képviselõink.
Miért nem inkább a munkahelyteremtéssel foglalkoznak?

Név és cím a szerkesztõségben


