„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2010. január 21. - XXI. évf. 4. szám
20 oldal, 200 Ft

NAPLÓ . . . . . . . . . .
Elfogadták a költségvetést —
szakad a koalíció? . . . . . .
A 95 éves Margit néni köszöntése
Sportbál Cecén . . . . . . .
Eltûnt kutyák . . . . . . . .
Borászok mulatsága . . . . .

2-3
.
.
.
.
.

5
5
6
7
8

Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

A Dél-Mezõföld független hetilapja

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

Sorozatos ütközések
a köd miatt

Bamako újra —
de csak a bátraknak!

Szombaton reggel a 63-as fõúton 8 óra körül Sárkeresztúron, a
Dózsa György utcában egy Aba felé haladó Ford Escort személygépkocsi vezetõje a lefagyott, síkos úton egy balra ívelõ kanyarban
elvesztette uralmát a jármûve felett, és a jobb oldali árokba csúszott, ahol felborult. A mögötte érkezõ Toyota Auris személyautó
vezetõje látta, hogy mi történt, õ is fékezett, de a sofõr elvesztette
uralmát a jármûve felett, és a jobb oldali árokba csapódott. Öten
sérültek meg könnyebben. A tûzoltók már a helyszínen voltak,
amikor egy Sárbogárd felõl érkezõ Mercedes Sprinter furgon vezetõje elrántotta a kormányt, mert a sûrû ködben a villogó kéklámpákat késõn észlelte. A furgon egy kapubejáró hídjának csapódott. Az autó utasa az ajtó szélvédõjén kirepült, és az 58 éves
érsekcsanádi férfi súlyos fejsérülése miatt a helyszínen életét
vesztette. A sofõr szerint mindketten be voltak kötve.
Nem sokkal késõbb ugyanitt még egy karambol történt, egy Sárbogárd felõl érkezõ és a baleset miatt lassító kamion hátuljába
csapódott egy Suzuki személyautó.

2010. január 16-án 8 órakor megnyílt a Budapest–Bamako
2010-es futam rajtkapuja, melyen délig több mint 200 csapat hajtott keresztül, hogy megkezdje útját Afrikába. Az elsõ napi cél
Mantova, ahova a résztvevõk nagy része már meg is érkezett. (Írásunk a 4. oldalon.)

Csaknem ugyanebben az idõben a 64-es úton, Enying közelében
is halálos kimenetelû baleset volt. A nagy ködben egy 25 éves székesfehérvári nõ megcsúszott az úton, áttért a szemközti sávba,
ahol egy szembõl érkezõ Opel személyautóval ütközött. Az Opel
utasa, egy 28 éves férfi azonnal életét vesztette, a terepjáró
vezetõje könnyebben sérült.
A sûrû köd, a több helyen az útra lecsapódó pára lefagyása, és az
útviszonyoknak nem megfelelõ sebesség okozta mindkét balesetsorozatot. A gépjármûvezetõknek a balesetek elkerülése érdekében figyelembe kell venni a rendkívüli téli idõjárás miatti változó
útviszonyokat, s magunk és embertársaink testi épségének érdekében mindig az útviszonyoknak megfelelõen szabad csak vezetni.
/H/
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NAPLÓ
— a sárbogárdi képviselõ-testület január 19-ei nyílt ülésérõl —
A napirend tárgyalása elõtt a Heti
2002 Kft. képviselõje, Molnár Szabolcs szólalt föl: Mintegy 10 éve helyi
tömegközlekedés szervezésével foglalkozunk, több önkormányzattal van
szerzõdésünk. Jellemzõen eddig az
Alföldre koncentráltunk az utazóközönség összetétele miatt. A kft. tulajdonosa, Pemmer István felajánlotta
nekünk a cég megvásárlását, amit tavaly le is bonyolítottunk. A végzés
jogerõs, január 1-jétõl mi közlekedünk az Önök településén. Pemmer urat még nem engedtük lemondani, hiszen nem tudjuk, hogy a cég könyvelésében technikailag hogy néz ki az egész, és mi is tapasztalatokat gyûjtünk. Az alvállalkozóval nagyon rugalmas az együttmûködés. Sárbogárdon
van utazóközönség, van igény e szolgáltatásra, a település szerkezete kedvezõ. Lehet, hogy szükséges lesz némi menetrend-módosítás április 1-jétõl, ezt még meg kell vizsgálnunk.

Fogyókúrás költségvetés
Tárgyaltak a költségvetés 2010. évi koncepciójáról is. Röviden a
döntés: 10 fõ megy, helyükre közcélúak kerülnek, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatás, Bogárdi Napok marad.

Juhász János: Két dolgot lehet csinálni. Vagy azonnal mindenféle ésszerûtlen intézkedéssel megpróbálni a költségvetési egyensúlyt kialakítani — úgymond nekiesni mindennek és mindenkinek —, vagy remélni azt, hogy talán nem lesz elhalasztva a tavaszi
választás, illetve hátha egy olyan új kormány alakul, mely az önkormányzatok problémáira jobban figyel, illetve érzékenyebb rá.
Nekünk kitartásunk egy jó darabig van, a megnehezített feltételek közepette is. A normatív támogatás 75 millióval kevesebb az
elõzõ évinél. A kistérségi társuláson keresztül igényelhetõ normatívák is csökkentek a tavalyihoz képest. A személyi jellegû kiadásoknál nincs semmiféle emelés, csak ami kötelezõ (jubileumi
jutalom, 6.000 Ft/fõ/hó béren kívüli juttatás, melegétkezési utalvány, plusz ennek 25 %-os adója). Amikor novemberben tárgyaltunk a költségvetésrõl, 241 millió Ft volt a forráshiány. Ez picivel
lejjebb ment. A polgármesteri hivatalnál 3 fõ, a miklósi iskola esetében április 1-jétõl 2 fõ (egy karbantartói státusz és egy tanári), a
központi iskolában 4 fõ (ebbõl 3 a technikai állományhoz tartozik,
közülük 1 nyugdíjba vonulna, és még egy tanári státusz), illetve
nálunk egy technikai státuszú személy munkaviszonya határozott

idõre szól. Ezt tudtuk kihozni, ami talán a legenyhébb, és ami
kellõ biztosítékot adhat a gazdálkodás kiegyensúlyozottságára.
A pénzügyi bizottság szerint a tûzoltóság kivételével valamennyi
munkahelyen a takarítást közcélú foglalkoztatottal kell megoldani. Átszervezéssel az intézményi létszámkeretek 2010. április 1-jétõl hatályos csökkentésére, az intézmények részére biztosítandó
közcélú keret emelésére javaslatot kell készíteni. A közcélú foglalkoztatás dologi kiadásaira 500.000 Ft tervezhetõ, az intézményi
karbantartásokra 1,5 millió Ft. Felül kell vizsgálni a temetõ-fenntartási és városüzemeltetési szerzõdésben foglalt feladatokat, és
javaslatot kell készíteni a közcélú foglalkoztatás keretében elvégezhetõ tevékenységekre, felmérve azok anyagi hatásait. A költségvetési rendelettervezetben a forráshiány maximum
208.850.000 Ft lehet, melynek fedezetére 50 millió Ft folyószámlahitel, 50.850.000 Ft fejlesztési hitel, valamint a várható 2009. évi
pénzmaradvány, 108 millió Ft szolgál.
Õri Gyula: Olyan emberek legyenek majd kiválasztva a feladatkörök betöltésére, akik megbízhatóak, hiszen akárhogy is nézzük, a
takarítói státusz bizalmi állás, akárcsak a karbantartói, hiszen
szakmailag meg kell felelni több elvárásnak.
Juhász: Több mint 50 fõ van jelenleg is az intézményeknél, melyek eddig is a legjavát választották ki a közcélú foglalkoztatottaknak, akiktõl megfelelõ színvonalú munkavégzést kapnak.
Dr. Szabadkai Tamás: A most kialakult koncepció szerint ez
összességében milyen összegû megtakarítást jelent? Az intézményvezetõk ezt támogatják-e?
Nagyné Rehák Julianna: Az itt elhangzottakat tudomásul veszszük, elfogadjuk.
Horváth Ferencné: Nem volt könnyû a
döntés, átgondoltuk, örültünk annak,
hogy van lehetõség kompromisszumos
megoldásra. A pedagógus esetében a
kezdés szeptember 1.
Juhász: 10 fõrõl van összesen szó, ez értékben a 12-t közelíti, de nem egész éves
a kihatása, legalábbis ebben az évben.
Eddig is minden létszámcsökkentésnél
pályáztunk a felmentési idõ felére és az
esetleges végkielégítésre. A bruttó költségeink megtérülnek, de 10 fölött van
mindenképp.
Schmidt Lóránd: 50 %-os tiszteletdíjcsökkentésre tennék javaslatot, és a Sárbogárdi Napok esetében 7 millió Ft helyett 5 millió Ft elõirányzatra.
Etelvári: Az 56-os emlékmû rendbetételét nem látom a költségvetésben, ami
kb. 150-200.000 Ft-ba kerülne, hacsak
nincs a virágosítási programban. Az új
tornacsarnok tervezése sincs a költségvetési tervezetben, hogy
tudjunk pályázni.
Ferencz Kornél: Én tiszteletdíj nélkül dolgozom, de semmiképpen nem értek vele egyet, hogy a tiszteletdíjat bármiféleképpen
csökkentsük. Ez morális kérdéseket vethet föl a városban; azt hiszem, elég sok idõt töltenek a képviselõk a képviselõi munkájukkal. A Bogárdi Napok jelentõs bevételt tud produkálni, és nagy
érdeklõdést mutat évrõl évre.
Juhász: A tornacsarnok esetében csak tájékoztatót fogadtunk el,
nem döntöttünk arról, hogy megterveztetnénk. Az 56-os emlékmûvel kapcsolatban Varga Lászlót tudom megkérdezni, hogy
Folytatás a következõ oldalon.
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egyeztetett-e azokkal az egyesületekkel, akik gondozzák az
emlékmûvet, vagy kötõdnek hozzá.
Varga László: Nem, még nem egyeztettünk errõl, gondolom, a tavasz beálltával tudjuk ezt realizálni.
Schmidt javaslatai nem kaptak többséget.
A határozati javaslatot — az elbocsátásokra és a közcélú foglalkoztatásra vonatkozó — módosításokkal 9 fõs többséggel elfogadták.
Bódai Gábor: Köszönöm az intézményvezetõknek a pozitív, felelõs együttmûködést. Külön köszönöm Õri Gyula képviselõtársamnak, hogy feltette a kezét az igen szavazatra.
Juhász: Annyit súgott a Rozika, hogy az oktatási intézményeknél
is a teljes mûködési kiadások csaknem 50 %-át az önkormányzatnak kell állnia. Jobb, ha mindenki tudja, hogy a városnak milyen
erõfeszítéseket kell tennie, mert egyesek odafönt úgy szavaznak,
ahogy … és most nem nevezek meg senkit, aki a teremben ül.

kérhessünk azoktól a személyektõl, akik segélyre adnak be kérelmet, és köztudott, hogy nagyobb értékük van (pl. személyautók),
van munkahelyük, mégis azt írják be, hogy a jövedelmük nulla?
Dr. Szabadkai: Aki még nem adta le a vagyonnyilatkozatát, az adja le.
Nedoba Károly: A Bercsényi út sarkán lévõ 2. villanyoszlopon
vaslemezek és kiálló csavarok vannak. Ott amúgy is szûk a hely és
balesetveszélyes. Szilveszter környékén a Boross Mihály-emlékparkban kiloptak egy térvilágítási oszlopot, annak helyreállítása
már elkezdõdött, és mielõtt visszarakja az E.ON, azt szeretném
kérni a mûszaki osztálytól, hogy valamivel védjék meg, hogy
legközelebb ne lökjék ki újra.
Ferencz: Kislókon az Úttörõ utcában elég nagy kátyúk keletkeztek, szeretnék kérni egy kis murvát.

Munka nélkül az alpolgármesterek

Juhász: Kaptam egy névtelen levelet a héten, ami a közfoglalkoztatáshoz kötõdik: „Nagyon igazságtalanul kezelik a közmunkások foglalkoztatását. Vannak olyan családok is, ahol többen is kaptak közmunkát.” Akik jogosultak rá (lehet, hogy egy családban többen is)
a jogszabály alapján, azokat hívjuk
be munkára. „Pl. a portán lévõ hölgy
és a lánya is kapott közmunkát. Így könnyû megélni. Mivel a
polgármester úr töbörzsöki, úgy látjuk, hogy kivételezik a
töbörzsökiekkel.” Ilyen ügyben biztosan nem kivételezek. „Hallottam önkormányzati dolgozóktól azt is, hogy olyan ember is kap
támogatást, aki 50.000 Ft-os cipõben jár.” Hát, én is szeretném
megismerni azt az embert, aki közmunkás, és ilyen cipõben jár.
„Hol itt az igazság? Rá van õ szorulva?” Ha ilyen cipõje van, akkor
nincs, de nem a cipõt mérlegeljük, amikor azt mondjuk, hogy valaki közmunkára kötelezhetõ. „Úgy látjuk, halljuk, hogy itt az önkormányzatnál pofára mennek a dolgok.” Ezt visszautasítom. „Akinek van jó ismerõse, rokona, haverja, az mindent el tud intézni.” Ezt
is visszautasítom. „Akinek nincs senkije, az éljen meg, ahogy tud.”
Ezt meg nem tudom kommentálni. „Nem csak a romákat kell
segíteni, kinyalni a s...ket, azért mert félnek a nagy po...tól, a törvény
vonatkozzon õrájuk is.” Nincs senki külön kezelve, külön segítve.
„Olvastam az újságban, hogy hiánnyal küszködik az önkormányzat.” Ezt jól olvasta. „Van egy ötletem. Van az Ady Endre úton, a
70-es szám alatt egy tájház, vagy múzeum. Miért nem adják el? Csak
romlik az állaga, biztos, hogy lenne rá vevõ, jó helyen van, ez is bevétel lehetne.” Az a ház nem a város tulajdona, a nemzeti vagyonkezelõ kezelésében van. Úgy tudom, hogy jelen állapot szerint 5
olyan személy is van, aki szeretné megvenni, de még nem hirdették ki a pályázatot. Ez nem a miénk, ezzel nem tudjuk a hiányt
csökkenteni. Amúgy meg a közmunkát is tisztességesen kezeljük
és irányítjuk. Aki jogosult rá, azt hívjuk dolgozni.
Dr. Krupa Rozália: A törvény pontosan meghatározza, hogy ki
minõsül családtagnak. A tavalyi évben többen is részesülhettek
rendelkezésre állási támogatásban egy családban, az idei évben
csak egy személy. Õri Gyula kérdésére: az átmeneti segélynél a jövedelmet kell vizsgálni, a vagyoni helyzet nem vizsgálható, a törvény nem engedi. A rendszeres ellátásoknál van olyan szabálya a
szociális törvénynek, hogy a vagyoni helyzetet is lehet vizsgálni.
Az adósság kezelésénél a törvénynek is más szabályai vannak, ott
tételesen meg van határozva, hogy mit lehet figyelembe venni, és
a vagyoni helyzet is vizsgálható.
Több képviselõ is szóvá tette, hogy olyanok kapnak segélyt, akik
anyagi helyzete nem tenné szükségessé, és a valóban rászorulóktól veszik el ezt a pénzt.
A gyepmester a belterületen, közterületen elhullott állatok (kutya, macska) begyûjtésére áll rendelkezésre. A közterületen elhullott illetve kóbor állatokat a hatósági osztálynak kell jelezni.
Gábris: A külterületen talált állatot kinek kell jelezni?
Juhász: Esetleg a vadásztársaságnak, az ingatlan tulajdonosának,
vagy a közútkezelõnek.

Elfogadta a testület a szervezeti és mûködési szabályzatának módosításait, melyek részben törvényi változások miatt szükségesek.
A változások között szerepel az is többek között, hogy az alpolgármesterek ügyfélfogadási ideje megszûnik, mert egyrészt nem
volt rá igény, másrészt „a polgármestertõl meghatározott területek állandó felügyeletére megbízást nem kaptak, azaz nincs olyan
önkormányzati ágazat, melyben keletkezõ ügyeket vinnének” —
áll az elõterjesztésben.

Bejelentések
Bódai: Az Ady E. út 100. számú ingatlan elõtt a járda meg van
süllyedve, bokáig érõ víz van.
Gábris István: A Homoksorra és a Munkácsi utcába kõzúzalék
kellene a kátyúkba. A Munkácsi utca szinte járhatatlan. A Homoksoron van egy, vagy több róka a nádasban. Több lakó jelezte,
hogy lassan a baromfiudvarok teljesen üresek lesznek.

Hírek
Horváth Tibor: Állítólag három miklósi személynek megegyezése volt a Tescoval. Már aláírásra került volna a sor, akkor jött a
Tesco Sárbogárdra. Azt kérdezte tõlem az egyikük, hogy miért
szavaztuk meg, hogy Bogárdra jöjjön a cég. Én nem is tudok róla.
Juhász: Miklóson biztosan nem próbálkozott a Tesco.
Gábris: Én is hallottam, hogy volt ilyen.
Horváth: Akkor ezek szerint nekem hazudtak.
Juhász: A Tescohoz kell fordulni. Olyan szóbeszéd is van, hogy az
ózdi polgármesterrel én megállapodtam, hogy 2000 romát ide telepítünk a volt honvédségi ingatlanra. A honvédségi ingatlan nem
a városé, az ózdi polgármesterrõl meg annyit tudok, hogy nincs
meg az érettségije, és emiatt a helyi MSZP kivonult mögüle. Én
biztos, hogy nem állapodtam meg vele.
Gábris: Ez szóbeszéd, de az tény, amit a Tibi mond.
Etelvári: Az összes murvás út mikor lesz kátyúzva? Mert lassan
nem lehet közlekedni rajtuk. Többen szóltak, hogy elég sok a dög,
a sintér pedig nem viszi el. A kõszállító kamionok a Szegfû utcába
mennek parkolni, van, amikor ott alszanak, járatják egész éjjel a
motort. Az lenne a lakók kérése, hogy vagy egy megállni tilos táblát, vagy egy teherautóval behajtani tilos táblát tegyünk oda, mert
lehetetlen, amit a kõszállítók mûvelnek. A kis utcákba is még a síkosság elõtt jussanak el a sóval, legalább az útkeresztezõdésekbe,
mert nagyon sokan nem tudtak megállni, kicsúsznak az útra.
Schmidt: A biciklisávban még mindig ott van a kátyú. A városban
rengeteg helyen ott vannak azok a földkupacok, amiket az átereszekbõl termeltek ki. Van, amit már visszamosott a hó és az esõ az
árokba. Az Ady E. úti lakótelepen jelezték, amit az õsszel felvetettek, hogy a fákat fel kellene nyírni, mert elérik az ágak az
ablakokat.
Õri: Ha van rá mód és lehetõség, Pusztaegresen és Sárhatvanon a
közmunkások segítsenek az olyan ingatlanoknál, ahol nem laknak. Van-e arra lehetõség, hogy a mellékutcákban sót tegyenek le
kis kupacokba? Van-e arra lehetõség, hogy vagyonnyilatkozatot

Névtelen levél

Hargitai Kiss Virág
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Bamako újra — de csak a bátraknak!
2010. január 16-án 8 órakor megnyílt a Budapest–Bamako
2010-es futam rajtkapuja, melyen délig több mint 200 csapat hajtott keresztül, hogy megkezdje útját Afrikába. Az elsõ napi cél
Mantova, ahova a résztvevõk nagy része már meg is érkezett.

Az idei Budapest–Bamako-futam szervezõi a Mauritán és Mali
terror fenyegetettség miatt — a Külügyminisztérium iránymutatásai mellett — sajnos módosítani kényszerültek az utat, és a befu-

D22-es Nissan Navarával. Autójukat csütörtökön vette át a versenybizottság. A bogárdi csapat szeretne a tavalyi 38. helyezésnél
jobb eredményt elérni. A 2009-es Bamako Challenge-en — amely
a Budapest–Bamako elõfutam-sorozata volt — a 82 versenyzõbõl
a 6. helyen sikerült végezniük.
A budapesti Hõsök terérõl induló verseny 14 állomással január
29-én Agadirban fejezõdik be, bár az események hivatalosan február 3-án érnek véget.

tó így nem Bamakoban, hanem Agadirban lesz. A rövidebb útnak,
persze, a versenyre nagy energiával készülõ résztvevõk nem
örültek.
A tavalyihoz hasonlóan, a versenykategóriában indultak a sárbogárdi Dream Team tagjai: Bognár József és Szarka Balázs, egy

A Bognár–Szarka páros autója szombaton Szlovéniában defektes
lett. A szerelés után indulhattak tovább. Spanyolországban,
Almeriában kelnek át Marokkóba. Jelenleg hatodik helyen állnak a versenyben. Gondolom, a korábbi tapasztalatokból tanultak, így nagyobb esélyük van egy jó helyezésre. Igaz, nem vérre
megy a verseny, hiszen amatõr megmérettetésrõl van szó humanitárius küldetéssel. A Bognár–Szarka páros is a verseny után humanitárius segélyt, értékes gyógyszerszállítmányt visz tovább Maliba. (Képek forrása: internet)
/H/
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Elfogadták a költségvetést — szakad a koalíció?
Nagy kõ esett le Juhász János polgármester és koalíciós társai szívérõl. A keddi testületi ülésen megszavazták a költségvetést. A
választásokig ez volt az utolsó olyan törvényi kötelezettség, amit a
képviselõ-testületnek minden áron végre kellett hajtani, s amelyhez kellett a képviselõk szavazatainak többsége.
Ehhez persze le kellett nyelni néhány varangyos békát. Többek
között azt, hogy annak árán is megszavazzanak lefaragható költségeket, hogy több száz millió forint hiányzik a város kasszájából,
hogy az iskolákból elbocsátanak 10 fõt, pedagógusokat és a takarítókat. Az elbocsátott dolgozók helyett közmunkásokat alkalmaznak. Felháborította a képviselõket az is, hogy miközben az intézményekben dolgozó közalkalmazottaktól minden kedvezményt megvontak, a polgármesteri hivatalban megmaradt a
22.000 Ft-os béren felüli juttatás. De ennél is jobban szúrja a szemét a képviselõknek, hogy szent tehénként érinthetetlenek maradnak a Nedoba Károly civil bizottsága által osztogatott pénzek:
a Bogárdi Napok 7 milliója, a városi ünnepek 3 milliója, a civil
szervezetek 2,3 milliója.

A jobboldaliaknak és a baloldaliak egyaránt tele van a hócipõjük
azzal, hogy a városban a mérleg nyelvét játszó Nedoba Károly
mondja meg a tutit a városban, és amit õ akar, annak meg kell lenni, mert másképp nincs többség a fontos határozatok elfogadásához.
Persze, tudjuk jól, hogy az igazi baj a megosztottság, és ahol veszekedés van, mindig a nevetõ harmadik eszi meg a sajtot. A megosztottság fenntartásához alapvetõ érdeke fûzõdött a jelenlegi hatalmi struktúrának, s ezért be kellett vállalni Nedoba Károly követeléseit.
A következõ hetekben, hónapokban kiderül, valóban szakad-e a
tízek egysége, s feloldódnak-e a határok bal és jobb között, ha a
város érdekeirõl van szó.
Vagy októberig majdcsak ellesz a város valahogy?
Hargitai Lajos

A 95 éves Margit néni köszöntése
Demeter Alajosné Kovács Margit néni
1915. január 20-án született Ikerváron,
Vas megyében. Onnan került Sárkeresztúrra férjével, ahol párja rendõrként, õ pedig varrónõként kereste a kenyerét. Három gyermeke, hét unokája, nyolc dédunokája született. A kilencedik dédunokája most van éppen érkezõben.
Amikor megözvegyült, pár év múlva költözött lányához Sárszentmiklósra, a Vörösmarty utcába, ahol azóta is él. Mondhatnánk, hogy az egyéb bajokat leszámítva
makkegészséges.
Szerdán délután igazi meglepetésben volt
része. 95. születésnapjára a világ minden
tájáról hazajöttek a gyerekei, unokái, dédunokái, hogy köszöntsék az örök fiatal mamikát. Ez alkalomból az önkormányzat is

köszöntötte Õt a város szépkorú polgáraként virággal, emléklappal, majd az ünnepi tortán meggyújtották a tortafáklyát, s a
95-ös számot formázó gyertyákat. S miután Margit néni jóízûen evett mindenbõl,
rántott húsból, sült húsból, süteménybõl,
és még az ünnepi pezsgõbõl is ivott — mert
(mint mondta) õ még most is mindent
megeszik —, azt kérte, hogy énekeljék el a
kedves nótáját.
Joggal mondhatom, hogy örök fiatal Margit néni. Öt évvel ezelõtt, a kilencvenedik

születésnapján köszöntöttük, és akkor viccelõdve azt mondta nekem, hogy õ bizony
a kilencvenötödik születésnapján táncolni
fog velem. Mondtam neki, hogy tartom
szerencsémnek, hogy felírt az akkori táncrendjére, és szaván fogom.
Nos, az ígéretét nem felejtette el. Most is
viccelõdött, mert a humora kiapadhatatlan. Mindenki dõlt a kacagástól egy-egy jó
poénon, amit a társalgás közben elsütött.
Ez is bizonyítja, hogy az örök fiatalság titka
az, hogy képesek legyünk mindig az élet
derûs, sokszor mulatságos oldalát is meglátni.
Amikor aztán elénekelték végre a kedves
nótáját, csak sírva fakadt, hiszen azt énekelte neki mindig szeretett párja is, aki már
az örök hazában várja kedvesét.

De a sírásból rögtön nevetés lett, mert emlékeztetett ígéretemre, hogy megtáncoltatom kilencvenötödik születésnapján.
Aztán elkezdte énekelni az egész család:
„Kis kút, kerekes kút van az udvarunkban,
de szép barna kislány van a szomszédunkban, csalfa szemeimet rá sem merem vetni,
fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni.”
— Hölgyem, szabad egy táncra? — kérdeztem, és már járta is velem, persze, óvatosan, kissé a gavallérra támaszkodva, de járta, és maga is kommentálta a szöveget:
— Most irigy a lányom, mi?
Amikor leültettem, még megkérdezte tõlem:
— A felesége nem féltékeny természetû?
…
Hargitai Lajos
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SPORTBÁL CECÉN
Báloztak a cecei utánpótláskorú futballisták, valamint hozzátartozóik, edzõik, segítõik szombaton este, a helyi kultúrház nagytermében. A rendezvényt Király László, a Cecei Általános Iskola
igazgatója nyitotta meg, aki maga is aktív részvevõje a helyi labdarúgásnak, a 6–16 éves korosztály sportra nevelésének.
Mint arról Király László beszámolt: négy korosztályban (U7, U9,
U11, U16) idén is számos (többek között országos és regionális)
bajnokságon, tornán szerepeltek. 7 évvel ezelõtt szervezték meg
az elsõ csapatokat 20-25 gyerekkel, három korosztályban, a
Bozsik-program keretében. A lelkes sportbarátoknak és szülõk
önzetlen segítségének köszönhetõen ma közel 30 gyerek jár az
edzésekre és a mérkõzésekre. „Cecén továbbra sem profi sportolókat szeretnénk nevelni, ehhez nincs megfelelõ lehetõségünk, képesítésünk — mondta. — Célunk olyan egészséges és közösségben is
érvényesülni tudó fiatalokat nevelni, akik a sport által megtanulnak
küzdeni, az egyéni érdekeiket sokszor alárendelni a közösség érdekeinek.”
Takács Károly szervezésének köszönhetõen az új bajnokságot
már új mezben kezdhetik a gyerekek.
Ám hogy ne csak a fiúk kapcsolódjanak be a cecei sportéletbe, egy
szülõi kezdeményezés révén 2009 szeptemberében megalakult a

Nõi Kézilabda Diáksport Kör, melynek jelenleg 14 felsõs lány a
tagja. Elsõ hivatalos mérkõzésükre a most következõ hétvégén
kerül sor, Simontornyán. A csapat edzõje Pordány Ferenc. A lányok dunaújvárosi látogatásuk alkalmával az ottani férficsapattól
egy dedikált kézilabdát kaptak ajándékba, melyet a bálon árverésre bocsátottak, s az így befolyt összeget a sportkör fenntartására
fordítják.
A meglepetések sorában szerepelt a Cecei Polgári Sport Egyesület frissen elkészült címere is, melyet ünnepélyesen most mutattak be az egybegyûlteknek.
Mielõtt kezdetét vette volna a felhõtlen szórakozás, minden utánpótláskorú játékos egy tábla csokoládét és egy — az új címerrel ellátott — pólót vehetett át. A kézilabdás lányok egy-egy oklevelet
kaptak. A legtöbbet segítõ szülõknek: Bende Zsoltnak, Király
Lászlónak, id. Klazer Balázsnak, Takács Károlynak és Pordány
Ferencnek ugyancsak pólóval köszönték meg a sok-sok fáradozást.
Az esemény vacsorával folytatódott, majd Szabó László közremûködésével tánc, és rengeteg tombola következett.
Hargitai Kiss Virág

MEGHÍVÓ
A Szent István Általános Iskola
szülõi munkaközössége meghívja Önt

2010. január 30-án
megrendezésre kerülõ

PÓTSZILVESZTERI
BÁLJÁRA.
Helye: Patkó csárda.
Programok
18.00: az iskola színjátszó szakkörének mûsora,
18.30: hastánc, 19.00: Szerzõ Zsuzsa és Farkas
Erik dalai, zongorán kíséri Hajnal Benjamin,
22.00: vacsora (vegyes tál: sült csülök, rántott
szelet, rántott sajt, rántott gomba, töltött csirkecomb; káposzta, saláta, süti), ezt követõen
tánc kifulladásig, tombola.
Zenél: Rozgonyi Tibor.
Belépõ: 2.500 Ft/fõ (elõvételben vásárolható
korlátozott számban az iskolában, a Vénusz vegyesboltban Szõnyeginé Klárinál — 06 /20/ 931
7447, Bernátné Anikónál — 06 /70/ 453 5697).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati
Tûzoltóság
(Sárbogárd, Túry M. u. 12.)

VÉRADÁST
szervez

2010. január 21-én,
csütörtökön, 11–16 óráig.

Helyesbítés
Múlt heti számunkban a Szent Erzsébet
Karitász csoport, Sárbogárd Köszönet
címû írásában tévesen jelent meg Szabó
Gáborné Szõnyegi Erzsébet neve. Elnézést kérünk a hibáért!
Szerkesztõség

Köszönet
A Sárréti Íjász Club köszönetet mond
mindazoknak a magánszemélyeknek,
vállalkozóknak, barátoknak és ismerõsöknek, akik az elmúlt évben a 2008. évi
adójuk 1 %-ával, vagy egyéb módon támogatták egyesületünket.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben tehetik, úgy a 2009-es évi adójuk 1 %-ával legyenek segítségünkre, támogassák a
sárbogárdi íjászsportot.

Adószámunk:
18491074-1-07.
Tisztelettel köszönjük:
a Sárréti Íjász Club tagjai, Sárbogárd
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Eltûnt kutyák
Tisztelt szerkesztõség!
Ha lehetséges, fel szeretném hívni a figyelmet, és segítséget kérni.
3 hónapon belül másodszor engedték ki a
kutyáinkat az éjszaka folyamán.

Elsõ alkalommal az alig egyéves kutyánkat
sikerült kiengedniük úgy, hogy a kapunk
alján a lemezborítást befeszítették.
Sokat tettünk azért, hogy a kutyánk ne
menjen ki az udvarból, mert nem egyszer

elõfordult sajnos az egy év során, hogy kíváncsiságból kiszökött. Csináltunk kerítést, hogy ez ne forduljon elõ többet. Azt
gondoltuk, minden rendben lesz. Majd egy
reggel felkeltünk, és furcsa volt, hogy nem
vár senki az ajtó elõtt. Rögtön elindultunk
keresni, de már nem találtuk... Több ismerõstõl hallottuk, hogy látták elütve. Kimúlt.
Második alkalommal, csütörtökön reggel
az a látvány várt minket, hogy a kapunk alja most már teljesen le van rúgva, a földön
hever, az új kölykök sehol. Ismét keresés,
de hát két kölyökkutya egy éjszaka alatt
nagy utat megtehet.
Kérdezgettük a szomszédokat, senki nem
látta õket, csak annyi információt tudtunk
meg, hogy hajnali 2-3 óra körül nagyon
ugattak a kölykök, majd egy nagy csattanást hallottak.
Nem értem, kinek árthattunk, de ha valakinek valami baja van velünk, jöjjön oda, és
mondja el, ne így álljon bosszút. Nem azért
nevelgetjük, tanítjuk, etetjük és fõképp
szeretjük a kutyákat, hogy valami „hülye

gyerek” (máshogy már nem tudom nevezni) szórakozásból kieressze õket, nem kis
károkat okozva embernek és állatnak.
A kutyák az ember társai, így fáj minden
egyes ilyen eset, hiszen idõm, erõm, szeretetem veszik kárba. De ez persze nem zavarja az elkövetõt.
Elgondolkodtunk azon is, hogy ezek az
esetek talán csak elõzmények, talán meg
akarják könnyíteni a dolgukat az elkövetõk, ha netán szeretnének betörni a házhoz? Nem szeretném az ördögöt a falra
festeni, de mostanában nem egyszer hallani a környékben betörésekrõl.
Ha esetleg látta valaki a kutyáinkat, kérem, jelezze, mert várjuk õket haza!
Köszönettel:
Mihalkó Eszter, 06 (20) 290 4666

ÚJ FÖLDSZABÁLYOZÁS N ÉLKÜL KISZIPPANTJÁK
A TÁMOGATÁST A MEZÕGAZDASÁGBÓL
A nem magyar állampolgárok és cégek
földvásárlási tiltásának 2010 utáni fenntartására, a termõföldrõl szóló törvény átdolgozására és a földhasználati szabályok rendezésére szólítja fel a Magyar Agrárkamara a kormányzatot — többek között errõl
határozott mai ülésén a köztestület.
Alapjaiban kell megváltoztatni a mai földbirtok-politikát és szabályozást ahhoz,
hogy életképesebbé válhasson a magyar
mezõgazdaság. Ez egyrészt azt jelenti,
hogy a kormánynak el kell érnie, hogy 2010
után is megmaradjon a nem magyar állampolgárok és cégek földvásárlási tilalma.
Ezért a Magyar Agrárkamara elnöksége
felkéri a magyar országgyûlést, hogy hozzon határozatot, amely támogatja a kormány ilyen irányú törekvéseit az Európai
Unióban.
Elképzelhetõ, hogy e magyar szándékot
Brüsszel nem fogadja el, ezért fel kell készülni arra, hogy a moratórium lejártát követõen ne legyen kitett és könnyû préda a
magyar termõföld a külföldi tõke számára.
Egy éven belül úgy kell változtatni a jogi
szabályozáson, hogy az minimálisra csökkentse — megengedett, és az EU-tagországokban alkalmazott eszközök segítségével — a külföldiek földszerzését.
Ennek érdekében a Magyar Agrárkamara
összefoglalta, öt modell szerint rendezte
az EU-ban elõforduló ilyen szabályokat.
Így külön vizsgálja, hogy milyen rendelkezések vonatkoznak a földtulajdonlásra, a
bérlésre, az öröklésre, üzemszabályozásra

az angolszász, a dán, a francia, a német és
az osztrák viszonyok között. Ezek számos
tanulsággal szolgálnak nekünk is.
Emellett a kamara már korábban kidolgozta 12 pontos javaslatát, amely a hazai
földhasználatra vonatkozik.
A gyakorlatban ma már olyan körülmények alakultak ki, melyek talán még veszélyesebbek is, mint a 2010 utáni esetleges
külföldi tõke megjelenése — szögezte le az
ülésen Forgács Barna, a köztestület elnöke.
— A bérlõ ugyanis kiszolgáltatott a föld tulajdonosának, legyen az akár az állam! A
bérbe adók az utóbbi években lényegében
a bérleti díjon keresztül kiszippantják a
mezõgazdaságból a hazai és uniós támogatások nagy részét. Elõfordul — és ez nem
egyedi eset —, hogy egy állami terület bérlete lejárt, és az új szerzõdés elõtt licit alakult ki, s az addigi 80 millió forintnyi bérletre egy külföldi tulajdonban lévõ vállalkozás 400 milliót ígért. De tudunk nyolcszoros, kilencszeres ajánlatkülönbségrõl
is. Ezzel képtelenség versenyezni! Ahogy a
bérleti díjak is hasonló túllicitálások miatt
szöknek az égbe. Egy-egy már jelenlévõ
külföldi hátterû vállalkozás ezt képes finanszírozni néhány évig, egy magyar agrárgazdálkodó viszont nem. Ha pedig
nincs bérelhetõ föld, a munkahelyeket
adó, s az államnak adót, járulékot befizetõ
gazdaság is megszûnik.
A kamara elnöke szerint jogszabályban
kell ésszerû határok közé szorítani a bérle-

ti díjakat, viszonyokat, ahogy az több uniós
országban is gyakorlat.
A megyei kamarák elnökei ülésükön foglalkoztak azzal a szakértõi anyaggal is,
mely az ország vízkészletével történõ jövõbeni gazdálkodás szabályait tartalmazza
majd elfogadását követõen. A tanulmányt
a környezetvédelmi tárca készítette. A
Magyar Agrárkamara elnöksége sok ponton kritizálta azt, s kiegészítéseket, pontosításokat javasolt. A köztestület tiltakozik
például az ellen a megállapítás ellen, miszerint döntõen a mezõgazdaság felelõs a
vizeket érintõ terhelésekért. Emellett a tanulmányt aktuális adatokkal kellene feltölteni, mert sokszor azok hiánya miatt
megállapításai sem pontosak. Ezért is kell
a további tárgyalásokba bevonni szakmai
szervezeteket és érdekképviseleteket. A
kamara szerint az agrárgazdálkodók kapjanak fokozott beleszólási lehetõséget a
végsõ álláspont kialakításába. Emellett
javasolják, hogy jelenjen meg a vízgazdálkodási társulatok, az öntözés szerepe,
támogatása és jelentõsége az anyagban.
Végül, de nem utolsó sorban a Magyar Agrárkamara szerint a végsõ szabályozást
nem egyedül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban kell elkészíteni, hanem a társintézményekkel, agrárszervezetekkel közösen kell kialakítani, s a végsõ
döntést kormányszinten kell meghozni.
Magyar Agrárkamara
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Országos pályázati felhívás cigány
származású fiatalok számára
Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet a felsõoktatási intézmények nappali tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, mûszaki, vagy informatikai képzési területen
tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes
befejezésének elõsegítésére és a rendõri pálya választásának
ösztönzésére országosan 10 fõ részére, a 2010/2011. tanévre

Pályázati feltételek
Pályázatot azok az alap-, mester-, vagy egységes, osztatlan képzésben résztvevõ cigány származású fiatalok nyújthatnak be,
akik a tanulmányaikat felsõoktatási intézmények nappali tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, mûszaki, vagy informatikai képzési területen már megkezdték, az elsõ két félév
ajánlott, tantervben meghatározott kreditértékének megfelelõ krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési idõszakban 3,5-ös tanulmányi átlagot értek el, a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következõ képzési idõszakban folytatják,
valamint esetükben az alábbi feltételek már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:

A

helyi borbarátok vidám
estére invitálták a szõlészet és a bor tisztelõit, kedvelõt szombaton, a sárszentmiklósi klubkönyvtárba. A
vacsora mellett, amit Gili János készített, természetesen
asztalra kerültek a legkülönfélébb ízletes nedûk, amikbõl ki-ki gusztusa szerint kortyolgathatott az étel, a sütemény és a muzsikaszó mellé.
Rozgonyi Tibor nem tétovázott sokáig, a billentyûk közé
csapott, s hamar jó hangulat
kerekedett — többen is tánc-

a) magyar állampolgárság, b) magyarországi lakóhely, c) büntetlen elõélet;
d) a köztisztviselõi, vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve az
azt megelõzõ tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása;
e) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában;
a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élõknek
az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes
ellátását nem veszélyezteti;
f) egészségügyi alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történõ, valamint a támogatás idõtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történõ vállalása;
g) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a cigány származású fiatalok rendõrré válásának elõsegítése érdekében a
rendõrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról,
valamint a rendõri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló
ORFK-utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint
ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá
a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat elõzetesen, és a
támogatási szerzõdés hatályának tartama alatt a rendõrség
bármikor megvizsgálhatja.

ra perdültek a táncparketten. A hangulatot tovább fokozta Völler
Adél énekmûvész nagyszerû fellépése, aki ismert operettrészleteket adott elõ, fergeteges sikerrel.
Az estét Juhász János polgármester és Rigó László alpolgármester is megtisztelték feleségükkel együtt.
Hargitai Kiss Virág

A pályázatot 2010. február 10-éig kell az Országos Rendõr-fõkapitányság humánigazgatási szolgálatához megküldeni.

Hirdetmény
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és az ügyben érintett feleket, hogy a Séd-Sárvíz, Malom-csatorna komplex vízrendezésére vonatkozó elõzetes vizsgálati eljárás során a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) az 1734/10
számon meghozta az eljárást lezáró határozatát.
A határozat a sárbogárdi városi polgármesteri hivatal (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2010. január 13-án kifüggesztésre került, mely határozat a hivatal nyitvatartási ideje alatt hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig megtekinthetõ, illetve áttanulmányozható.
A határozat közzétételre került a felügyelõség internetes honlapján is.
Városi polgármesteri hivatal, Sárbogárd
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FMLSZ-KUPA 2010 ERCSI
A Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség U13
serdülõ II., U16 serdülõ I., és U19 ifjúsági
csapatok részére rendezett teremlabdarúgó-tornát Ercsiben. A megyei rendezvényen Sárszentmiklóst az U13-as korosztály
képviselte.
16 csapat 4 négyes csoportban küzdött a
döntõbe jutásért. Január 9-én Mezõfalvát,
Baracsot, Nádasdladányt megelõzve jutottunk tovább.
A 4 csoportgyõztes január 17-én játszotta a
döntõt. Esélyesként érkezve hamar csalódnunk kellett. Martonvásár az elsõ mérkõzésen megérdemelten gyõzött 4-1-re. A vereségnél azonban fájóbb volt a gyenge játék.
A fiúk fogadkoztak, hogy javítanak majd.
Pátkát 5-2-re, Seregélyest 7-4-re verték
meg. Ezeken a mérkõzéseken már kifejezetten jól, a közönséget is szórakoztatva játszottunk.

Végeredmény
1. Martonvásár (Mustang)

3

2

1

0

11-7

7

2. Sárszentmiklós SE

3

2

0

1

13-10

6

3. Seregélyes

3

1

0

2

11-14

3

4. Pátka

3

0

1

2

8-12

1

Korosztályonként jutalmazták a legjobb kapust, góllövõt, mezõnyjátékost. Nagyszerû játékosokat is megelõzve, a legjobb játékosnak járó különdíjat LUCZEK ROLAND, a Sárszentmiklós SE csapatkapitánya
vehette át.
Csapatunk: Simon Csaba, Demeter Dávid, Németh Kristóf, Luczek
Roland, Freschli Barnabás, Lakatos Renátó, Kovács Kornél, Szúnyogh
Richárd, Léhmann Balázs, Kovács Roland, Fekete Patrik, Kiss Roland,
Molnár Tamás, Szente Márkó, Csendes Ádám, Farkas József.
2010. január 23-án Sárbogárdon a tornacsarnokban 9.00-tól az 1997-es,
13.00-tól az 1998-as korosztály szerepel teremtornán.
2010. január 24-én Sárszentmiklóson az iskola tornacsarnokában
9.00-tól az 1999-es, 13.00-tól a 2000-es korosztály játszik teremtornán.
Szeretettel várjuk a nézõket.
Pajor László, Sárszentmiklós SE

Esély a fiataloknak
A hátrányos helyzetû fiatalok foglalkoztatására, a munka világába való visszavezetésére a Dunamenti Regionális Népfõiskola
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében nyert pályázat segítségével egy éven
át tartó szakmai rendezvénysorozatot indított Dunaújvárosban és négy kistérségben, többek között a sárbogárdi kistérségben is.
A TÁMOP „Szinergia” (magyarul együttmûködési) programja keretében a korábbi
években már szerveztek foglalkoztatáspolitikai és szociális projekteket (magyarul
programokat). Ilyen volt pl. a „Trambulin”
és a „Tud6tsz”. Az ezek során összegyûjtött tapasztalatokat hasznosították a mostani programban, amelynek keretében

olyan szervezetek képviselõivel osztják
meg tapasztalataikat, akik a térségben hátrányos helyzetû fiatalokkal kerülnek kapcsolatba.
A programra nem kizárólag szociális szakembereket, hanem pl. az oktatás, szociális,
munkaügyi, önkormányzati, civil és vállalkozói körbõl hívták az érintett személyeket. Így a programban a civil szervezetek,
valamint a vállalkozók is teret kaptak.
A program keretében az elsõ szakmai mûhelynap január 13-án volt, melyre nagy volt
az érdeklõdés. Szép számmal megjelentek
a különbözõ területek képviselõi. A résztvevõk beszámoltak a munkájuk során szerzett eddigi tapasztalataikról, s eközben fel-

tárták a különbözõ területek közti együttmûködési lehetõségeket.
A rendezvénysorozat a következõ hónapokban tovább folytatódik. Az érdeklõdõk
bõvebb információt a www.nepfosuli.hu
webhelyen kaphatnak.
/H/
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XII. forduló eredményei:

Sárbogarak–Twister Galaxy
2:3 (1:2)
Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Csuti, Dizseri B.,
Gászler, Németh T., Steinbach. Csere: Dizseri
P., Kasza, Kiss, Németh Cs. 10. perc: Csuti hibáját Killer nem tudta kihasználni. 12. perc:
Dizseri P. megszerezte a vezetést. 16. perc:
nem sokáig örülhettek a vezetésnek, mert
Killer lövésével Csuti tehetetlen volt. 20. perc:
egy szép Twister-támadás után Roszkopf volt
eredményes. Szántó a kapufát találta telibe.
22. perc: Szabó Gy. lõtt kecsegtetõ helyzetben kapu mellé. 23. perc: Steinbach egyenlített. 28. perc: Kasza került helyzetbe, de hibázott. 30. perc: Szántó tiszta helyzetben kapu
mellé lõtt. 33. perc: Szabó Gy. a kapufára lõtte
a labdát. 34. perc: ide-oda pattogott a labda a
Sárbogarak kapuja elõtt, a szemfüles Roszkopf lõtt gólt. Jó iramú mérkõzést vívott a két
csapat. Jobban érvényesült a Twister akarata. Góllövõk: Dizseri P., Steinbach, illetve
Killer, Roszkopf 2.

Toledo 2005–
Sárkeresztúr KIKE 1:7 (0:5)
Vezette: Tóth I. Toledo: Fûrész, Csuti, Dombi
Z., Dombi V., Barabás R. Csere: Barabás B.,
Horváth Zs., Orbán. Kike: Visi, Szauervein,
Hajdinger Z., Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger J.
Az elsõ félidõben már állva hagyták a Toledot,
potyogtak a gólok. A második félidõ elején
még szépített a Toledo, szerencsés körülmények között. Ebben és az eredmény ilyen alakulásában közrejátszott az is, hogy Geiger és
Szauervein megsérültek. Góllövõk: Dombi Z.,
illetve Geiger 3, Sütõ 2, Szauervein, Hajdinger
J.

Horváth Ker.–Reál Margit
3:1 (1:1)
Vezette: Tóth I. Horváth Ker.: Antal, Kovács
A., Kovács S., Horváth J., Horváth D. Csere:
Oláh, Pankusz. Reál: Géczi, Rozgonyi J., Fövenyi I., Dani, Márton. Csere: Berzeviczy. A
sok hibával tarkított mérkõzésbõl a Fõnök csapata jött ki jobban, bár a Reál már az elsõ percben megszerezte a vezetést. Góllövõk: Kovács
A., Horváth D., Horváth J., illetve Dani.

Légió 2000,Fair Bútor–
Alba Autósbolt Cece 0:5 (0:2)
Vezette: Tóth I. Légió: Szilágyi F., Lakatos Gy.,
Németh, Mondovics, Verbóczki. Csere: Banda, Lakatos T., Szilágyi Cs. Cece: Fülöp Gy.,
Klazer, Pintér, Pudelka, Fülöp T. Csere: Danicsek, Kiss, Takács, Tóth. 6. perc: Verbóczki lövését védte Fülöp. 7. perc: Pudelka lövését
Szilágyi F. vetõdve hárította. 9. perc: Klazer
szabadrúgásból nagy gólt lõtt. 12. perc: Pu-

delka hagyott ki egy lehetõséget gólhelyzetben. 13. perc: Tóth A. jobb oldalról jobbal védhetetlen gólt lõtt. Még ugyanebben a percben
Verbóczki a kapufára perdítette a labdát. 15.
perc: Verbóczki egyedül a kapussal állt szembe, lövése elkerülte a kaput. 23. perc: Pudelka
jól eltalált lövését Szilágyi F. bravúrral hárította. 29. perc: Fülöp T. vette be Szilágyi kapuját.
30. perc: Németh sarkalta kapura a labdát,
mely a kapufáról vágódott Fülöp kezébe. 31.
perc: Mondovics kihagyta az adódó nagy
helyzetet. 33. perc: Takács lövését Szilágyi
lábbal hárította. 34. perc: Szilágyi Cs. váratlan
lövését Fülöp Gy. a mezõnybe rúgta. Jó mérkõzés volt. Az egyiknek sikerült, a másiknak
nem. Góllövõk: Klazer, Tóth, Pudelka 2, Fülöp
T.

BB. Truck–Spuri 8:3 (3:0)
Vezette: Szakács I. BB. Truck: Meilinger,
Strausz, Fekete, Gábris, Sztojka. Csere: Gilicze, Horváth, Takács. Spuri: Huszár, Schmidt,
Palásti, Sereg, Rohonczi. Csere: Deli, Varga.
Piros lap: Strausz 2 perc, illetve Huszár 2 perc.
Góllövõk: Strausz 3, Gábris 3, Gilicze, Horváth, illetve Rohonczi 2, Palásti. A mérkõzést
felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.

OMV–Pentagri Kft. 6:4 (1:2)
Vezette: Szakács I. OMV: Plézer, Deák, Lukács, Gráczer, Simon. Csere: Derecskei,
Herczeg, Nagy. Pentagri: Györök, Tóth, Palotás, Kelemen, Bor. Csere: Domján, Drávucz,
Csendes. Góllövõk: Simon, Lukács 2, Gráczer,
Deák 2, illetve Tóth, Kelemen 2, Domján. A
mérkõzést a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.

Extrém–Nyiki FC 7:3 (3:2)
Vezette: Szakács I. Extrém: Kiss, Dévényi,
Oszvald, Major, Juhász. Csere: Derecskei,
Horváth D., Horváth T. Nyiki: Huszti L., Oláh,
Kecser, Felker, Huszti R. Csere: Huszti P.,
Kovács. 15 másodperc kellett a vezetés megszerzéséhez a Nyiki FC-nek, Felker volt eredményes. 3. perc: Majort hagyták egyedül a
védõk, lövését Huszti L. kiütötte. 5. perc: Major lövése Huszti L.-ról kipattant Oszvald elé,
aki közelrõl egyenlített. 7. perc: Dévényi erõs
lövését védte Huszti. 8. perc: Kiss hibáját
Huszti R. használta ki. Még ugyanebben a
percben Major egyenlít. 13. perc: Dévényi tört
elõre, senki sem támadta meg, pontosan gurított Derecskei elé, aki nem hibázott. 24. perc:
kijátszották a Nyiki védelmét, Major higgadtan helyezte a labdát kapuba. 27. perc: az est
legszebb gólja Dévényi nevéhez fûzõdik, aki
sarokkal rúgta a labdát a kapuba. 28. perc: ráfizetett a túlzott támadásra a Nyiki, mert kontrából Horváth T. is eredményes volt. 34. perc:
összeesett a Nyiki, unottan játszottak, így
Horváth D. is betalált a kapuba. 37. perc: Oláh

jól eltalált lövése a kapuban kötött ki. Góllövõk: Oszvald, Major 2, Derecskei, Dévényi,
Horváth T., Horváth D., illetve Felker, Huszti
R., Oláh.

Értesítés!
A IV. Szakács Tüzép Kupa az 1997-es és
1998-as korosztályok részére 2010. 01. 23-án
9.00 órai kezdéssel kerül megrendezésre a
Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában. A meghívott csapatok: Dunafém–Maroshegy, Dunaújváros SI, Martonvásár,
Nádasdladány, Sárszentmiklós. 2010. 01.
24-én az 1999-es és a 2000-es korosztályok
részére a Sárszentmiklósi Általános Iskola tornatermében kerül megrendezésre a torna. A
meghívott csapatok: Nádasdladány, Dunafém–M., DVSI, Aba, Enying, Sárszentmiklós.
Mindkét helyszínre várjuk a szurkolókat.
Szervezõk

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE

11

1

- 69:17

34

2. OMV

10

1

1 64:30

31

3. Pentagri Kft.

9

1

2 53:28

28

4. Extrém

7

2

3 55:28

23

5. Alba Autósbolt Cece

5

1

6 33:33

16

6. Sárbogarak

3

2

7 27:56

11

7. Twister Galaxy

2

3

7 24:38

9

8. Nyiki FC

2

3

7 30:59

6

9. Toledo 2005

1

3

8 28:68

6

10. Légió 2000, Fair Bútor -

3

9 29:90

3

A Nyiki FC-tõl -3 pont levonva.

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán

KIKE

24 gól

II. Gráczer László

OMV

20 gól

Pentagri

16 gól

KIKE

16 gól

III. Bor József
Hajdinger Zoltán

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys

8

1

- 50:15

25

2. Horváth Ker.

7

1

1 65:23

22

3. BB. Truck

3

-

6 29:78

9

4. Reál Margit

3

-

6 42:45

6

5. Spuri

1

-

7 24:52

3

A Reál Margittól -3 pont levonva.

Góllövõlista:
I. Horváth János

Horváth Ker.

28 gól

II. Kuti Kálmán

Bad Boys

21 gól

III. ifj. Soós József

Bad Boys

14 gól

G. F.
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TEREMFOCI-SORSOLÁS
8.30
9.15
10.00
10.45

13. FORDULÓ

16. FORDULÓ

2010. JANUÁR 24., VASÁRNAP

2010. FEBRUÁR 14., VASÁRNAP

PENTAGRI–ALBA AUTÓSBOLT CECE
SPURI–BAD BOYS
REÁL MARGIT–BB. TRUCK
SÁRKERESZTÚR KIKE–EXTRÉM

8.30
9.15
10.00
10.45

SÁRBOGARAK–EXTRÉM
BB. TRUCK–HORVÁTH KER.
SÁRKERESZTÚR KIKE–ALBA AUTÓSBOLT CECE
PENTAGRI KFT.–NYIKI FC

2010. JANUÁR 25., HÉTFÕ
18.00
18.45
19.30
20.15

8.30
9.15
10.00
10.45

2010. FEBRUÁR 15., HÉTFÕ

NYIKI FC–SÁRBOGARAK
TWISTER GALAXY–OMV
TOLEDO 2005–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
HORVÁTH KER.–BB. TRUCK

18.00 OMV–TOLEDO 2005
18.45 BAD BOYS–REÁL MARGIT
19.30 LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–TWISTER GALAXY
SZABAD: SPURI

14. FORDULÓ

17. FORDULÓ

2010. JANUÁR 31., VASÁRNAP

2010. FEBRUÁR 21., VASÁRNAP

OMV–NYIKI FC
ALBA AUTÓSBOLT CECE–TWISTER GALAXY
SÁRBOGARAK–SÁRKERESZTÚR KIKE
HORVÁTH KER.–SPURI

8.30
9.15
10.00
10.45

NYIKI FC–TWISTER GALAXY
TOLEDO 2005–ALBA AUTÓSBOLT CECE
SÁRKERESZTÚR KIKE–PENTAGRI KFT.
REÁL MARGIT–HORVÁTH KER.

2010. FEBRUÁR 1., HÉTFÕ
18.00
18.45
19.30
20.15

8.30
9.15
10.00
10.45

2010. FEBRUÁR 22., HÉTFÕ

BB.TRUCK–BAD BOYS
EXTRÉM–TOLEDO 2005
PENTAGRI–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
REÁL MARGIT–SPURI

18.00
18.45
19.30
20.15

SPURI–BB. TRUCK
EXTRÉM–OMV
SÁRBOGARAK–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
HORVÁTH KER.–BAD BOYS

15. FORDULÓ

18. FORDULÓ

2010. FEBRUÁR 7., VASÁRNAP

2010. FEBRUÁR 28., VASÁRNAP

TWISTER GALAXY–PENTAGRI KFT.
NYIKI FC–ALBA AUTÓSBOLT CECE
SÁRKERESZTÚR KIKE–OMV
BAD BOYS–HORVÁTH KER.

8.30
9.15
10.00
10.45

ALBA AUTÓSBOLT CECE–EXTRÉM
TWISTER GALAXY–SÁRKERESZTÚR KIKE
BAD BOYS–SPURI
OMV–SÁRBOGARAK

2010. FEBRUÁR 8., HÉTFÕ
18.00
18.45
19.30
20.15

2010. MÁRCIUS 1., HÉTFÕ

TOLEDO 2005–SÁRBOGARAK
SPURI–REÁL MARGIT
EXTRÉM–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
BAD BOYS–BB. TRUCK

18.00
18.45
19.30
20.15

BB. TRUCK–REÁL MARGIT
PENTAGRI KFT.–TOLEDO 2005
LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–NYIKI FC
SPURI–HORVÁTH KER.

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSAI
RÉZKÍGYÓ Gyógyszertár

KORONA Gyógyszertár

UNIKORNIS Gyógyszertár
(TESCO)

hétfõ–péntek: 8–18

hétfõ–péntek: 7.30–18.30

szombat: 8–12

szombat: 8–13

hétfõ–szombat: 8–20

ügyelet:

ügyelet:

vasárnap: 8–19

hétfõ–péntek: 18–22

hétfõ–péntek: 18.30–22

ügyelet:

szombat: 12–22

szombat: 13–22

hétfõ–szombat: 20–22

vasárnap: 8–22

vasárnap: 8–22

vasárnap: 19–22

Az ügyeleti szolgálatot a gyógyszertárak kéthetenkénti váltásban látják el.
2010. január 18–31-ig: Rézkígyó Gyógyszertár; 2010. február 1–14-ig: Unikornis Gyógyszertár; 2010. február 15–28-ig: Korona
Gyógyszertár és így tovább.
Dobos Ferenc
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Philipp Melanchthon halálának
450. évfordulójára
A Wittenbergbe érkezett új görögtanárt a
fiatalok maguk között csak úgy emlegették: a görög. Az alig huszonegy éves, vézna
termetû fiatalember székfoglaló beszéde
— 1518. augusztus 28-án, alig egy évvel Luther kilencvenöt tétele után — egy csapásra tekintélyt adott neki. A jelenlevõk nem
a kezdõ elsõ bizonytalan lépéseinek, de
nem is tudálékos okoskodásnak lehettek
tanúi.
Philippus Melanchthon azonnal ismertté
vált. A filozófia és az ókori szerzõk oktatásának új programját vázolta fel. A világi tudományok mûvelését összekapcsolta a teológia mûvelésével. Felkeltette a diákok
érdeklõdését és tudásszomját. A következõ negyvenkét évben itt tanított a görögön
kívül latint, valamint ékesszólást, érvelést,
filozófiát, természettudományt, etikát,
anatómiát, bibliai könyveket és teológiai
fogalmak magyarázatát. Munkája eredményeként ugrásszerûen megnõtt a hallgatók száma, egész Németországból és Európából vonzotta az ifjúságot.
Melanchthonnak a filozófiát és a régi nyelveket nagyra tartó humanista mûveltsége
Luthert is magával ragadta. Ettõl kezdve
árnyaltabban bírálta a filozófusokat, s belekezdett a görög és a héber nyelv tanulásába. Melanchthon pedig Luther elõadásait hallgatta. Ez viszont õrá hatott, mert
teológiai tanulmányokba kezdett és baccalaureátusi fokozatot szerzett.
1519-ben megvédett tételei kristálytisztán
fogalmazzák meg az evangéliumot. Luthernél is korábban mondta ki, hogy a hit
számára a Szentírás a legfõbb tekintély.
Luther írta ekkor: „Fülöp tételei […] meglehetõsen merészek, de a legteljesebb
mértékben megalapozottak. Oly módon
válaszolgatott, hogy mindannyiunk elõtt
valóságos csodaként jelent meg. Ha Krisztus úgy akarja, ez a férfi sok Luther Mártont felülmúl még. Az ördög és a skolasztikus teológia számára félelmetes ellenfél õ.
Ismeri ugyan a játékocskáikat, de ismeri
ugyanakkor Krisztust is, a sziklát. Ezért
Fülöp, noha õ már most is erõs, idõvel még
erõsebb lesz. Ámen.”
Az ifjú tudós egy csapásra Luther munkatársa, harcostársa és barátja lett. Már
1518-ban, amikor Augsburgban Cajetan
bíboros elõtt kellett megjelennie, Luther
így írt Fülöpnek: „Te állj helyeden igaz férfiként, miként eddig tetted, s tanítsd az ifjúságot az igazságra; én meg készülök,
hogy megáldoztassam értük s értetek, ha
Isten úgy akarja.” Luther 1519-ben a
Johannes Eckkel folytatott vitáira is magával vitte Lipcsébe. Wartburgi tartózkodása

idején a wittenbergi zavargások miatt tanácsot kérõ és bizonytalankodó tantársainak írta: „… elõször is nem helyeslem a te
félénkségedet, mert hisz benned nagyobb
a szellemi erõ és tudományosság, mint énbennem.” Melanchthon is sokszor kifejezte elismerését Luther iránt. A kezdeti bizalom egész életük során kitartott.
A reformáció e két nagy alakjának az
egyetértése azért is említésre méltó, mert
kemény próbákat kellett kiállnia, hiszen
Luther harcos alkata és az evangélium
iránti odaadása következtében folytonos
életveszélyben küzdött. Eközben Melanchthon békességet és nyugalmat kívánó és
keresõ lélekkel fáradozott. Ezért mondhatta Luther, hogy míg õ maga fejszét forgat a kezében, Melanchthon gyalul.
Luther nem tudott olyan csendesen lépni,
mint Melanchthon, az õ csendessége mégsem elhallgatás vagy olcsó megegyezések
keresése volt. Mindig határozottan, bár
szelíd módon kimondta, aminek igazságáról meg volt gyõzõdve. Hitvallásunkat, az
Ágostoni hitvallásnak a megfogalmazásával, az evangélium tömör összefoglalását
adta, és felvázolta a következményeit is.
Amikor pedig hetekig tartó tárgyalásokon
nem sikerült az egyedül Krisztusért, kegyelembõl, hit által való megigazulást elfogadtatni az egyházban, világosan megválaszolta mindazokat a kérdéseket, amelyek
ezeken a megbeszéléseken elõkerültek.
Ez a nagy tudós, Németország tanítója, sok
magyar diák tanára, nemcsak a tudásnak
és az értelemnek, hanem a hitnek is embere volt. Több imádsága maradt fenn. Énekeskönyvünkben két ének õrzi nevét (74,
259). Befejezésül álljon itt egy gondolat az
imádkozásról tartott beszédébõl:
„… imádságaink soha nem haszontalanok
és eredménytelenek, hanem Istennél igenis elérik céljukat. Õ mindig meghallgatja
õket, akár úgy, hogy megfelel annak, amit
kívánunk, akár, szokásához híven, kérésünk teljesítését elodázza, hogy ezzel feszült izgalomban tartsa hitünket […] Kéréseid tehát sohasem eredménytelenek
vagy hiábavalóak: Istennél mindig elérnek
valamit. Soha nincs elutasításban részük.
Éppen ez gyõzött meg sokszor, hogy imádság elleni érveimet feladjam, lelkemet és
szememet Istenhez emeljem, szájamat
imára nyissam, mert az ígéret jutott az
eszembe, amely soha meg nem csal, ha a
beteljesedés máskor vagy más módon következik is be, mint ahogy azt mi elvárnánk.”
Dr. Reuss András
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A magyar
kultúra napja

Rock Café
az Utazókkal

Január 22-én, pénteken

Hol vannak a sárbogárdiak?

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL
KÉT MAGYAR FILMET VETÍTÜNK
SÁRBOGÁRDON A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN:
19 órakor a kamarateremben:

MÁZLI
„A Mázli egy vidám, fordulatos szatíra, amely sírva-nevetve
mesél egy felejthetetlen történetet rólunk, magyarokról.”
A Keményffy Tamás rendezte film 2009-ben a Magyar Filmszemlén a legjobb férfialakítás, a legjobb forgatókönyv és az
Arany Mikrofon díjakat nyerte.

21.30-tól az elõcsarnokban,
a Rock Café klub keretében:

CSINIBABA
Tímár Péter filmje a hatvanas évek elejére röpít vissza bennünket, sok humorral és kitûnõ zenékkel.

A József Attila Mûvelõdési Központ egyik legszínvonalasabb rendezvénye a péntek esti Rock Café. Az ottani programok megérdemelnék, hogy sokkal többen látogassák õket. Sokan jöttek a
környékrõl és messzebbrõl is érdeklõdõk. Joggal tette fel a kérdést az egyik vendég: „Hol maradtak a sárbogárdiak?”

A belépés mindkét vetítésre díjtalan.

A József Attila Mûvelõdési Központ szeretettel
meghívja Önt és kedves családját az

Egészségi és gazdasági jólét,
avagy Isten,
aki nem csak a lelkemre gondol
címû rendezvénysorozatára.

2010. február 8. 17 óra
„…hogy jól legyen dolgod…”
Elõadó: dr. Makkos Gyula háziorvos
A belépés díjtalan.
Az elõadásokat követõen az elõadók a felmerülõ
kérdésekre válaszolnak.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A zenekar négy tapasztalt, kiváló muzsikusa a jazztõl a rock and
rollig több stílusban is otthonosan mozog, köszönhetõen annak,
hogy a zenekar tagjai más formációkban is ismertek. (Egyikük a
Sárga Taxi frontembere.) Ebben a formációban a blues, a jazz és a
rock and roll mûfajok keveredtek zenéjükben. Akik az igényes élõ
muzsika hívei, de bulizni is szeretnek, nem csalódtak.

Jegyesoktatás
meghirdetése
Kérjük azokat a sárbogárdi, sárszentmiklósi, alapi, töbörzsöki,
pusztaegresi, rétszilasi, kislóki és sárhatvani jegyespárokat,
akik a 2010-es évben római katolikus egyházi szertartás szerint
kívánnak házasságot kötni, hogy 2010. február 28-áig személyesen jelentkezzenek a sárbogárdi római katolikus plébániahivatalban. Idõpont egyeztetése a személyes találkozóra a 06
(20) 935 5570-es, vagy a 06 (30) 219 6816-os telefonszámokon.

Mondhatjuk, hogy hajnalig maradt a vendégsereg. A jó zene, a jó
társaság és a jó hely együtt csodákat mûveltek.
/H/
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Nagymama receptjei
Ropogós bõrös sertéskaraj
Hozzávalók 4 személyre: 1 kg bõrös malackaraj, 10 dkg vöröshagyma, 1
dl olaj, 3 dl világos sör, 10 dkg füstölt szalonna, só, õrölt bors, 2 gerezd
fokhagyma, 1 evõkanál paradicsompüré, 2 dkg liszt.
A malackarajt egészben hagyva a bõrt beirdaljuk (bevagdossuk), sózzuk, meghintjük õrölt
borssal. Olajjal meglocsolva
elõmelegített, de nem forró sütõbe tesszük. Amikor a malac
tetejét egy kicsi szín érte, a bevagdalt füstölt szalonnával
(amit sörbe mártogatunk)
többször is megkenjük. Ezáltal
a bõr ropogóssá válik. Közben
a megtisztított vöröshagymát
kettévágva, a fokhagymát zúzva a sült mellé tesszük. A szalonnával való sörös kenést addig ismételjük, amíg a hús megpuhul. A megpuhult húst tálra helyezzük. A hús zsírjába paradicsompürét keverünk, lepirítjuk, liszttel meghintjük, és a maradék sörrel felengedve kiforraljuk. Mártásoscsészében
a sült mellé kínáljuk. Köretnek borított burgonyát adhatunk.

Böllérkáposzta
Hozzávalók: 1-1 szál véres és májas hurka, 1 kis szál sütni való kolbász,
50 dkg héjában fõtt burgonya, 25 dkg savanyú káposzta, 3 dl sovány
tejföl, 2 kisebb fej vöröshagyma, 2 evõkanál olaj, 1 evõkanál zsemlemorzsa, ízlés szerint só és törött fekete bors.
Az étel készítését megelõzõ napon a hurkát és a kolbászt alufóliába becsomagoljuk, és hideg sütõbe téve, lassan emelve a lángot, 30 percig
sütjük. (Így nem fog szétrepedni.) A tepsiben hagyjuk kihûlni, majd hûtõszekrénybe rakjuk másnapig. A fóliából kicsomagolva másnap karikákra vágjuk. A hagymát ugyancsak karikákra vágjuk, és 1 evõkanál
olajon kicsit megfonnyasztjuk, de nem kell megpirítani. Közepes nagyságú, kikent és morzsával meghintett tepsiben elterítjük a felkarikázott
fõtt burgonyát, és megsózzuk, megborsozzuk. Elosztjuk rajta a
fonnyasztott hagymakarikákat, majd rászórjuk a közben apróra vágott
savanyú káposztát. A tejfölt megsózzuk, megborsozzuk, majd a felét elosztjuk a káposztás burgonyán. Ezután egyenletesen megrakjuk a hurka- és a kolbászdarabokkal, végül a megmaradt tejföllel meglocsoljuk.
Elõmelegített, forró sütõben toljuk, és 30 percig közepesnél kisebb lángon, fedetlenül sütjük.

Aradi disznótoros töltött káposzta
Hozzávalók: 25-30 dkg szalonnabõr a zsírszalonnáról, 50 dkg friss
kolbász, 50 dkg véres hurka, 50 dkg májas hurka, 50 dkg lapocka, 10
dkg füstölt szalonna, 20 dkg rizs, 5 dl tejföl, 1 tojás, 1, kg savanyú apró
káposzta, 10 db káposztalevél, 1 hegyes csípõs paprika, vagy 2 cseresznyepaprika, 1 teáskanál szárított csombor, bors, só.
Elkészítés: a lapockát megdaráljuk. A rizst többször váltott vízben átmossuk, és kissé lecsepegtetjük. Sós vízben félig megfõzzük, majd a darált húsból, a félig fõtt rizsbõl, a tojással, sóval, borssal tölteléket keverünk. A savanyított káposztalevelekbe egyenletesen elosztjuk, és a már
említett módon becsomagoljuk. Egy 7-8 literes lábos alját kirakjuk az
eldarabolt szalonnabõrrel, ezt meghintjük egy nagyon vékony réteg apró káposztával. Megsózzuk, majd rákarikázunk egy kis csípõs paprikát.
Megrakjuk a felszeletelt friss kolbásszal, ezt megint egy vékony réteg
apró káposzta követi. Megszórjuk csomborral és megsózzuk. Ezután
sorban egymás mellé tesszük a töltelékeket, erre vékony réteg apró káposztát hintünk, megsózzuk, majd a véres hurka következik. Ezt újból
apró káposzta követi, amelyre a májas hurkát tesszük. A tetejére kerül
az utolsó réteg apró káposzta, ezt meghintjük a maradék csomborral,
kis sóval, rákarikázzuk a maradék, csípõs paprikát, majd az egészet
nyakon öntjük tejföllel. Az edényt lefedjük, és forró sütõbe téve közepes lángon sütjük 3-4 órát.
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ÉDES FIAM!
Megy a kedvenc sorozatod a tévén. Nem szappanopera.
Nem magyar sorozat. Nem tudományos ismeretterjesztés.
Valami amerikai komikus sorozat. Nincs nap, hogy kimaradna valamelyik folytatás. Naponta többször is elõjön azon
a szörnyû képernyõn ez a szórakozóhely, bár, vagy micsoda,
ez az asztal, ezek a középszerû színészek, akik körülülik,
ezek az örökös poénok, ez a „fergeteges humor”, tréfálkozás azon, hogy ki kit szeretne „megdugni”, és miért nem sikerült. Ha csak meglátom ezeket az embereket, elborít a lelki sivárságnak a nyomasztó élménye, az a sejtés, hogy az emberiségen nem lehet segíteni, hisz valószínûleg minden nap
százezrek rendszeres lelki abrakja lehet ez a semmi, ez a
szürkeség, ez a fantáziátlan humorizálás. Ebben a sorozatban nincs egy fa, nincs egy városkép, tengerpart, csak a négy
fal, a barna faburkolatok és a csevegés.
Csevegni sokfélérõl és sokféle módon lehet. Ha reggel átköszönök a szomszédnak, és azt mondom neki, hogy „Szép
idõnk van”, az kapcsolatot jelez, rögzíti, kommunikálja a
reggel alapélményét. És ha egy lány azt mondja idõsebb barátjának, hogy „Szenvedek. Senki sem tud a szenvedésemrõl. Szeretem Lacit”, bármennyire furcsa, ez is csevegésnek
nevezhetõ. Néha figyelem, mirõl csevegnek a szóban forgó
sorozat szereplõi. Sok mindenrõl. Szó esik ruhaviseletrõl,
bajuszdivatról, ételrõl, italról, különbözõ kalandokról, de
leginkább a „dugás”-ról. Családról, életrõl, halálról, tudományról, munkáról, politikáról nemigen van szó, ha néha elejtenek egy-egy mondatot súlyosabb témákról, azt is elhülyéskedve, komolytalanul teszik. Ezeknek a szereplõknek a
szerelem azonos a nemi aktussal. Meghívják a nõt egy vacsorára, azután hazaviszik. Nincs nagy beszélgetés, séták a különbözõ partokon és parkokban, csak párosodás. Miért?
Nem azért, amiért a nemi jelleg kialakult, tehát az emberi faj
fenntartása érdekében, hanem kifejezetten az élvezet kedvéért. Ezeknek az embereknek az élet nem más, mint egy
nyalóka. Kötelességrõl, erkölcsrõl nem látszanak tudomással bírni, valahogy lefokozott lényeknek tûnnek. Talán pontosabb, ha azt mondom, hogy hülyék. Biztos vagyok abban,
hogy a sorozat színészei valódi emberek, néha õszinte
könnyeket sírnak, félnek a haláltól, gyötrõdnek a hozzátartozóik betegsége miatt, de mikor odaállítják õket a kamerák
elé, úgy kell tenniük, mintha gügyék lennének. Megint azt
kérdezem: miért. Mi érdekük fûzõdik a sorozat készítõinek
ahhoz, hogy ezt a végtelenített szellemi rágógumit gyártsák?
Hát azért, mert ti, édes fiam, ezt a vackot nézitek mindennél
szívesebben, s közben be lehet nyomni jó pár reklámot a
hashajtókról és a hajfestékekrõl. Olyan jó elfelejteni a problémákat, lesüllyedni a baromfiudvar színvonalára! Milyen
elégedetten kapirgálnak a tyúkok, s ha jön a kakas, hát
annyi.
Van egy õsi, érvényét, úgy látszik, soha el nem veszítõ kérdés. Jó hülyének lenni?
(L. A.)

Heti idõjárás
Csütörtökön keleten, északkeleten ismét többfelé várható havazás, majd péntektõl csökken a csapadékhajlam, és
már csak elvétve várható gyenge havazás, hószállingózás.
A hétvégén csendes, hideg téli idõ a legvalószínûbb folytatás, a hajnali órákban a hóval borított, derültebb helyeken kemény fagyokkal. A jövõ hét elején egy mediterrán
ciklon közelítheti meg térségünket. A ciklon pályája
azonban még nagyon bizonytalan.
www.metnet.hu
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A túl szûk átjáró
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
rendkívül falánk menyét. Mindent megevett, amit csak megszimatolt. Ám csakhamar megbûnhõdött telhetetlenségéért.
Egyszer egy elhagyott szénakazalban talált
néhány tojást, amelyek már hónapok óta
ott hevertek. A menyét szokása szerint
gondolkodás nélkül nekiesett a tojásoknak. Rövidesen aztán kegyetlenül kezdett
fájni a gyomra. Azt sem tudta, hová legyen
kínjában, csillagokat látott, s kiverte a hideg verejték. Napokon át lebegett élet és
halál között, míg végre csökkent a láza, s
lassan-lassan jobban kezdte érezni magát.
Ekkor vette csak észre, mennyire megviselte, legyengítette a betegség; lesoványodott, szõre megfakult. Hajdan oly feszes
kis nadrágja annyira bõ lett, hogy amikor a
menyét fel akart mászni a közeli fára tojást
lopni egy fészekbõl, a nadrág egyszerûen
leesett róla. Ráadásul õ is a nadrág után
esett — hiszen gyenge volt még a fára
mászáshoz —, és kificamította a bokáját.
Most aztán már nagyon szerencsétlennek
érezte magát. Az éhség is egyre jobban
gyötörte, de hiába: semmi ehetõ nem
akadt a közelben. Végsõ kétségbeesésében erõt vett az emberektõl való félelmén, és elsántikált a falu végén lévõ vendéglõhöz. Ínycsiklandozó illatok szálltak
kifelé, szájában összefutott a nyál. Igen
ám, csakhogy erõs fal állt a menyét útjában, de õ nem adta fel.
Addig-addig szimatolt, addig-addig keresgélt, míg nem talált egy kis lyukat, amelybe
éppen csak az orra fért bele, ám ez elég is
volt! Ez új erõt adott neki, és nekilátott a
részt tágítani: kapart, reszelt, rágott, míg
végül lazulni kezdett a tégla. Türelmesen
dolgozott tovább, mígnem eljött a pillanat,
hátát nekifeszítette a téglának, és behuppant a házba.
S mit gondoltok, hová? Épp az éléskamrába.
Sonka, kolbász, sajt, méz, befõttek… a menyét azt sem tudta, hová legyen gyönyörûségében. Addig kóstolgatta hol az egyiket,

hol a másikat, míg tele nem lett a gyomra:
akkor elaludt. Mikor felébredt, elölrõl
kezdte a lakmározást, és abba sem hagyta
estig. Mikor már moccanni is alig bírt, lefeküdt aludni egy nagy kosár mögé. Úgy
gondolta, hogy ott biztonságban van.
Másnapra sokkal erõsebbnek érezte magát, ezért felmászott a kamra felsõ polcaira, amelyeken eddig ismeretlen finomságok rejtõztek. Fárasztó volt ugyan, de megérte, s a menyét csak evett, evett…
— Elõételnek talán szalámit? Nem, inkább sonkát! Aztán jöhetnek a sajtok, utána, mondjuk a befõtt…
Néhány nap múlva a menyét szinte gurult,
olyan kövér lett, s a nadrágját már meg sem
próbálta begombolni. Mivel már nehezére
esett a mozgás, mindent odavett maga
mellé, lekvárt, kolbászt, sajtot, s evés után
csak lustán eldõlt a kamra kövén. De hát
nincs az a boldogság, ami örökké tartana.
Egyszerre fordult a kulcs a zárban! A menyétnek a torkán akadt a falat. Rémülten
hegyezi a fülét, s csakugyan, valaki súlyos
léptekkel jön le a lépcsõn. Ennek a fele se
tréfa! Õ meg ott feküdt repedezõ mellénnyel és nadrággal, egy nagy halom élelem és szemét között, a kamra kellõs közepén! A menyét kétségbeesetten nézett rejtekhely után. Ott volt a rész a sarokban,
amelyen át a kamrába jutott, és már dugta
is bele a fejét, átnyomta a vállát, aztán
nekifeszült, hogy a hasát is átpréselje.
Igen ám, de a kamrában töltött napoktól
csak a menyét lett nagyobb, a lyuk a régi
maradt. Hiába erõlködött, nem fért át rajta, sõt, a végén beszorult, nem tudott többé
mozdulni sem elõre, sem hátra.
A menyét beleizzadt, mire a léptek végre
elhaltak a távolban. Szerencséje volt, amikor rátalált az éléskamrára, s szerencséje
volt az imént, hogy nem csípték nyakon.
Ha most nem vigyáz, harmadszorra rajtaveszt.
Forrás: A világ legszebb meséi

Rejtvény
Szóvirágok
Minden sorban egymás mellett szerepel
két olyan összetett szó, amelyek közül az
elsõ utótagja azonos a második szó elõtagjával. Például: kéz…törõ. A hiányzó elem
a fej: kézfej, és fejtörõ. A feladat: megfejteni a szóvirágokat!
1. zálog

…

felügyelõ

2. taps

…

ágyú

3. hír

…

víz

4. iskola

…

rádió

5. torna

…

rugó

6. idõ

…

bíró

7. pálya

…

hölgy

8. tyúk

…

pár

9. térd

…

sütõ

10. kulcs

…

váz

11. mû

…

beszerzõ

12. kis

…

torta

13. jég

…

parkett

14. szappan

…

csók

15. vész

…

tár

16. szó

…

tár

17. könyv

…

irtó

18. öröm

…

oltó

19. orr

…

tetõ

20. beteg

…

láb

21. játszó

…

fogat

22. hideg

…

fürdõ

23. mosó

…

író

24. vízi

…

vasút

Beküldési határidõ: 2010. január 26.

Olvassunk egymásnak!
A magyar kultúra napja alkalmából ismét felolvasást rendezünk a Madarász József Városi Könyvtárban.

2010. január 30-án (szombaton) az alsó tagozatosokat 9 órától,
a felsõ tagozatosokat és felnõtteket 13 órától várjuk.
Idén a 100 éve született író, irodalomtörténész, pedagógus, Lengyel Dénesre emlékezünk.
Nevét a fiatalabb korosztály fõként mondáiról ismeri.
A felsõbb évfolyamosok kezébe már kerülhettek a Benedek Elekrõl, Jókai Mórról szóló monográfiák, valamint az ókori ill. az újkori bölcsekrõl szóló történetek
is. Várjuk mindazoknak a tanulóknak és szüleiknek, ismerõseiknek, nagyszülõknek, felnõtt olvasóinknak a jelentkezését, akik szívesen vállalják, hogy Lengyel
Dénes mûveibõl egy rövid (max. 3 perces) részletet felolvasnak. További információ és irodalom a városi könyvtárban kérhetõ.
Jelentkezési határidõ: 2010. január 25.
Jelentkezni lehet személyesen, vagy levélben a Madarász József Városi Könyvtár címén (7000 Sárbogárd, Ady E. út 105.), telefonon a 06 (25) 508 570-es, illetve a 06 (70) 338 5153-as számon, vagy az alábbi e-mail címek valamelyikén: konyvtar@mjvkonyvtar.hu; ditti57@freemai.hu
Mindenkit szeretettel várunk! A résztvevõk emléklapot kapnak.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Január 23., SZOMBAT
MTV: 5.43 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.10 Bob, a mester 8.35 Thomas és barátai 9.00 Paddington kalandjai 9.25 Clic
és Kat 9.35 Paddington kalandjai 10.00 Ötös fogat 10.30 Ókori kalandok 11.00
Teknõc a láthatáron 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Egészség
ABC 13.05 Mûkorcsolya Eb 16.35 Stílus 17.00 Ez történt Budapesten 18.30 Úri
házak titkai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor,
az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Hiúság vására 23.00 Hírek 23.10
Fellini: Casanova 1.45 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Pókember 10.25 Játék 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45
Doki 13.45 Idõbe zárva 14.35 Tengeri õrjárat 15.45 Szökésben 16.40 Nicsak, ki
beszél most! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Az álmodozó 21.40 Hiába
futsz 23.15 Budapest–Bamako 2010 23.30 Kegyetlen játékok 1.30 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a földrõl 6.25 TV2-matiné 10.00 414-es küldetés 10.25
Szurikáták udvarháza 10.50 Babavilág 11.20 Borkultusz 11.50 Hegylakó 12.50
A láthatatlan ember 13.45 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.45 Rejtélyek
kalandorai 15.45 A parti õrség 16.45 Én vagyok a fegyver 18.30 Tények 19.05
Magellán 19.35 Szegény embert az Amish húzza 21.45 Amerikai pite 2. 23.45
James Bond: Gyémántok az örökkévalóságnak 1.45 Kalandjárat 2.15 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 13.05 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház 21.56
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

Január 24., VASÁRNAP
MTV: 5.43 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.10 Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 A hit fénye felé: Rejtekben élve 10.55 Református
magazin 11.25 Református ifjúsági mûsor 11.30 Bonheoffer, A mártír teológus
12.00 Hírek 12.05 Buch Tibor énekel 12.35 Hogy volt!? 14.30 Mûkorcsolya Eb
17.20 Yorkshire-i szívügyek 18.20 Magyarország története 18.45 Életképek
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 A szólás szabadsága 21.00 Férfibecsület
23.10 Kultúrház 0.05 Esti beszélgetés Müller Péterrel 0.35 Hírek 0.45 Az utókor
ítélete 1.15 TS – Motorsport 1.40 Magyarország története 2.10 A Zagyva
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Pókember 10.25 Játék 11.30
Menetrend 12.00 Híradó 12.15 Havazin 12.40 Doki 13.35 Tuti gimi 14.25 Nem
szentírás 15.20 Nász-nap 15.45 Aki király akart lenni 18.30 Híradó 19.00 Cobra
11 20.00 A Fõnix útja 22.15 Heti hetes 23.25 Budapest–Bamako 2010 23.45
Portré 0.25 Kemény zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 10.20
Mókás állatvilág 10.50 Dokik 11.20 Két testõr 11.50 Stahl konyhája 12.25 Kalandjárat 12.55 Száguldó vipera 13.55 Tequila és Bonetti 14.55 Baywatch Hawaii 15.55 Áldott jó nyomozó 16.55 Az utolsó szõke bombázó 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.00 Anakonda 2. – A véres orchidea
22.45 Ballistic: Robbanásig feltöltve 0.25 Képírók 3.05 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22
Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.06 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Január 25., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szólás szabadsága 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Szomszédok 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina 14.30 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35
McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.30 Az utolsó hívás 23.15 Prizma 23.30 Hírek
23.40 Teadélután 0.30 Nappali 2.30 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.10 Top Shop 12.00 Híradó 12.15
Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 Elvtársak! Baseball! 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.20 Dollhouse – A felejtés ára 23.25 Budapest–Bamako 2010 23.40 Vészhelyzet 1.30 Reflektor

2010. január 21. Bogárd és Vidéke

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.35 Az utolsó majomember 13.25 Kvízió 14.25 Charlie, majom a családban 15.25 Szentek kórháza 16.25 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a
tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály 0.20 Tények este 0.50 Az ellenálló 2.20 Holló – Út a
mennyországba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Derûre is derû – Hunyady Sándor 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
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

Január 26., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55
Szomszédok 13.30 Srpski Ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Ez történt ma
reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték!
21.00 Kedd este 21.30 A sátán kutyája 23.00 Prizma 23.15 Hírek 23.25
Teadélután 0.15 Nappali 2.15 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.10 Top Shop 12.00 Híradó 12.15
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Gyilkosság három felvonásban 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Az iskoláját! 23.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.30 Budapest–Bamako 2010 23.50 Reflektor 0.10 Ha jönnek az
idegenek
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.35 Az utolsó telefonhívás 13.25 Kvízió 14.25 Charlie, majom a családban 15.25 Szentek kórháza 16.25 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Kettõs azonosság 23.00 A médium 0.00
Tények este 0.30 Borsmenta
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15
Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Január 27., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz
12.55 Szomszédok 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Kormányváró 15.00 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45
Teadélután 17.40 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Montalbano felügyelõ 21.00 Szerda este 21.30 Európa, Európa 23.20 Prizma 23.35 Hírek 23.45 Teadélután 0.35 Nappali 2.35 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.10 Top Shop 12.00 Híradó 12.15
Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Ajkamon lakat 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Hegylakó 23.05 Budapest–Bamako 2010 23.25 Lelkek tengere
1.05 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.35 Álomhotel
13.25 Kvízió 14.25 Charlie, majom a családban 15.25 Szentek kórháza 16.25
Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Mária Magdolna
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Bogárd és Vidéke 2010. január 21.
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Január 28., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Rondó 14.30 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók
16.35 Hírek 17.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.20 A palota ékköve
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Montalbano felügyelõ 21.00 Csütörtök
este 21.30 Hajónapló 22.20 Prizma 22.40 Hírek 22.45 Teadélután 23.35 Nappali 1.40 Prizma 1.55 Teadélutánok Gregus Pállal
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.10 Top Shop 12.00 Híradó 12.15
Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Agatha Christie: A barna ruhás férfi 16.20 Rubi, az
elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül
23.40 Budapest–Bamako 2010 23.55 Európai Idõ 0.20 Alias 1.10 Reflektor
1.25 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.40 Randi Jane-nel 13.25 Kvízió 14.25 Charlie, majom a családban 15.25 Szentek kórháza 16.25 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a
tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Nyerj egy randit Tad Hamiltonnal! 23.05
Agykontroll 0.05 Tények este 0.35 A könnyek völgye
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15
Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 29., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A palota 9.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55
Szomszédok 13.30 Körzeti magazinok 14.20 Közlekedõ 14.30 Ez történt ma
reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00
Péntek este 21.30 Robinson Crusoe kalandos élete 23.00 Prizma 23.15 Hírek
23.25 Teadélután 0.10 Nappali 2.20 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.10 Top Shop 12.00 Híradó 12.15
Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Dallas: A Ewingok háborúja 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék
23.20 Budapest–Bamako 2010 23.30 A hatalom hálójában 0.30 Reflektor 0.45
Itthon 1.10 Odaát 1.55 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.40 Az
olajherceg 13.25 Kvízió 14.25 Charlie, majom a családban 15.25 Szentek kórháza 16.25 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a
tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Felejtés 23.00 Jericho 0.00 Tények este
0.30 Csillagkapu
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.05 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15
Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Január 23., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
(2x40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 „Az Úrtól van e dolog” —
A Jákob házaspár 50 éve 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Nyugdíjasoknak a közbiztonságról (30’), Honvéd együttes (ism. 25’), Orgonahangverseny Alapon
Január 24., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 „Az Úrtól van
e dolog” — A Jákob házaspár 50 éve 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00 Berkes Sándor atomfizikus:
Apokalipszis 2.
Január 25., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Nyugdíjasoknak a
közbiztonságról (30’), Honvéd együttes (ism. 25’), Orgonahangverseny Alapon 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci (2x40’) 19.00
Heti híradó 20.00 Macskakiállítás (ism. 20’), Szalagavató (ism.
60’)
Január 26., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Berkes Sándor atomfizikus: Apokalipszis 2. 13.00 Heti híradó 15.00 Macskakiállítás
(ism. 20’), Szalagavató (ism. 60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Sportbál
Cecén (20’), Borászok mulatsága (20’), Ökumenikus imahét (60’)
Január 27., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Sportbál Cecén
(20’), Borászok mulatsága (20’), Ökumenikus imahét (60’) 13.00
Heti híradó 15.00 Fogyatékkal élõk ünnepe (ism 60’), Atomriadó
(ism.) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci (2x40’)
Január 28., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
(2x40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Sportbál Cecén (20’), Borászok mulatsága (20’), Ökumenikus imahét (60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Berkes Sándor atomfizikus: Apokalipszis 2.
Január 29. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Fogyatékkal
élõk ünnepe (ism 60’), Atomriadó (ism.) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Berkes Sándor atomfizikus: Apokalipszis 2. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Sportbál Cecén (20’), Borászok mulatsága
(20’), Ökumenikus imahét (60’)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ
számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06
(20) 9440 445!

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:

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

a Bogárdi TV-ben is látható!

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

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
ÓRA-ÉKSZER! Karórák, faliórák,
ébresztõórák, órajavítás. Arany- és
ezüstékszerek, ékszerkészítés,
ékszerjavítás, törtarany-felvásárlás.
SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.
„16 éve a vállalkozások
szolgálatában” Egyéni és társas
vállalkozások KÖNYVELÉSÉT,
ADÓTANÁCSADÁSÁT, MUNKAÜGYI
FELADATAIT ellátjuk szerzõdés alapján,
GARANCIÁVAL. Referenciákkal
rendelkezünk. Akar partnerünk lenni?
Kezdõ és már mûködõ vállalkozások
jelentkezését egyaránt várjuk.
Telefon: 06 30 956 4664
Sárbogárd, Ady E. út 158/c.
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (fényképészet).
06 70 611 3636
KERESHET akár 250.000 Ft-ot is
MÁSODÁLLÁSBAN! 06 70 941 6039
Központban CSALÁDI HÁZ KIADÓ.
06 30 9895 861
MÛSZAKI VIZSGA AZ ÚJ
FELTÉTELEKNEK MEGFELELÕEN! Szerviz
MINDEN jármûtípusra! Szerviz esetén
az átvizsgálás INGYENES. Mindent
egy helyen: Pentagri Kft., Sárbogárd,
Széchenyi u. 2. 06 70 338 4954

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Matematikából korrepetálást vállalok. 06 (70)
332 1446
Eladó bébihordozó, valamint biztonsági üléssé
alakítható bébihordozó, mindkettõ 2009. évi. Telefon: 06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.
Groupama Garancia Biztosító Zrt. munkatársakat keres alkalmazotti munkakörbe. Önéletrajz
leadása Sárbogárd, Hõsök tere 11. (2314041)
Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB 238R típusú 4 x 51 W-os CD-s autórádió, illetve egy alig
használt, szép állapotban lévõ Padovano Parma,
45-ös munkavédelmi félcipõ. A szabványoknak
megfelelõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06
(30) 386 4133.
Tollpaplankészítés, kész paplanok kaphatók,
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz
Árpádné 06 (25) 476 051. (2314246)

Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q,
cser aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal
1900 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Családi ház kiadó. 06 (30) 3302 615. (2314334)
50 %-os akció az Arabella cipõboltban. (2314334)
Daewoo Tico ’99 friss mûszakival eladó. 06 (20)
451 1128. (2314582)
Biztosítási gyakorlattal rendelkezõ munkatársakat és vezetõt keresek közép-, felsõfokú vagy
OKJ-s szakmai végzettséggel, 1 éven keresztül
garantált jutalékkal. Érdeklõdni: 06 (20) 450
4655. (2314332)
Lakás eladó József A. utcában. 06 (30) 246
4365. (2314572)
Sürgõsen eladó Árpád-lakótelepi elsõ emeleti
erkélyes lakás. Irányár: 6,7 M Ft. 06 (20) 448
3876. (2314570)

Árpád-lakótelep negyedik emeleti, felújított lakás sürgõsen eladó. 06 (20) 451 1128. (2314582)

Sárbogárdon családi ház 3 szoba, nappali, étkezõ, nagy fedett terasz eladó. 06 (30) 830 7095.

Háromszobás konvektoros családi ház eladó.
Érdeklõdni: Pákolicz Árpádné, Sárszentágota,
Széchenyi u. 5/b. 06 (25) 476 051. (2314246)

(2314367)

Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes, kétszobás lakás eladó vagy kiadó.
20.000 Ft+rezsi/hó. 06 (70) 314 6417. (2314047)
Kiadó kétszobás lakás. 06 (70) 6156 120. (2314042)
Cece központjában ház eladó. 06 (30) 500 5529.

40 éves pár 45 éves korig keres hölgyet szabadidõ laza eltöltésére. Vidékiek. Érdeklõdni: 06 (20)
292 7143. (2314348)
Vemhes kecske eladó. 06 (30) 292 3308. (2314345)
Tápboltba bolti eladót keresünk, regisztrált
munkanélküliek jelentkezését várjuk. Telefon:
06 (30) 382 4133. (23145681)

(2314298)

Sonka-, kolbászfüstölést vállalok. Telefon: 06
(30) 214 5481. (2314284)

Szépen felújított családi ház eladó vagy kiadó.
Telefon: 06 (20) 455 7413.

Árpád-lakótelepen lakás ÁRON ALUL
ELADÓ. 06 30 633 2297
ÁROLVADÁS! Atlanta Sportboltban
a télikabátok AKCIÓS áron kaphatók.
FARSANGI JELMEZEK kölcsönözhetõk
Sárbogárdon az OTP-vel szemben a 101
KISRUHA ÜZLETBEN. Óriási választék,
olcsó árak! 06 30 500 7389

ÓRIÁSI KABÁT- ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most
10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

* nõi, férfiszövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok, *
eredeti szõrmés kabátok, * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
*kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

A Légió 2000 Security Kft.

15
éves évfordulója alkalmából
új szerzõdéskötés és
riasztórendszer kiépítése esetén

6 HÓNAPIG
DÍJMENTES
TÁVFELÜGYELETET
kínál leendõ ügyfelei részére.
Kedvezményünk február 28-ig
érvényes.
Érdeklõdni telefonon:

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK – MAGYAR TERMÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ

06 (20) 995 3658

2010. január 23-án, szombaton, 9-12 óráig.

Meglévõ ügyfeleinknek köszönjük
bizalmát!

Bogárd és Vidéke 2010. január 21.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Születésnap
a családban

Búcsúzunk
Nemes Nagy Ágnes
Cifra palota
Cifra, cifra ez a fa,
Gesztenyefa-palota.
Zöld levélbõl összerakva,
Fényes éggel megtapasztva
Háta, orma, oldala.
Szüntelen a suttogás itt,
Szüntelen a surrogás,
Leng a padló, leng a kémény,
Zöld selyembõl ez a ház.
Ablak, ajtó, alagút,
Csigalépcsõ, csodakút,
S minden zúgban gyertya száz,
Fürtös fényes óriás.

Már év elején ünneplés a családban: apósom, id. Csizmadia János január 21-én 90
éves. Életének egy részét én is hallomásból
ismerem, tekintettel arra, hogy a II. világháborút nem küszködtem át kortársaival.
A háború utáni, több éves orosz fogság
sem lehetett egy könnyû idõszak az életében, fõleg egy kõbányában reggeltõl estig
robotolva.
Egy biztos: sokan, sokszor egy-egy szó hallatán sárbogárdiként, töbörzsökiként, életük végéig emlékeznek rá. Ilyen szavak a
körte, mûlép, házi diákolimpia.
Négy gyerekének kortársai rengeteg idõt
töltöttek annak idején sportolással, mindenféle sportágban volt náluk vetélkedési
lehetõség. Ezt a mai napig emlegeti mindenki, aki annak idején abban részt vett.
Amirõl még emlékezetes — és erre a mai
napig büszke —, az a több száz közérdekû
ügyben végzett munkássága, a hivatalos
hatalmakkal való „küzdelme”.
Neki köszönheti a város, hogy az orosz laktanya bõvítésekor a Mészöly-temetõben
elhelyezett sírhelyeket a hozzátartozók exhumálhatták, s az õsök földi maradványait
a Huszár-temetõben, illetve az ország
távolabbi városaiban újratemethették.
Szintén õ volt, aki elintézte, hogy ennek
költségeit nem a helyi lakosság, hanem a
Mátyásföldi Szovjet–Magyar Vegyes Bizottság fedezte. Ez abban az idõben nem
volt kis teljesítmény. Ilyen ügyeket nemhogy egy kisiparos, de nála „nagyobb” emberek se tudtak elintézni.
Boross Mihály életének kutatása szintén
az õ nevéhez köthetõ. Vitathatatlanok az
érdemei a Boross Mihály-emléktábla, valamint a város központjában felállított szobor elhelyezésében is. Isten éltesse még,
amíg õ akarja!

Gesztenyefa-palotában
Csupa fény és csupa árny van,
Csupa kuckó, csupa tér,
Mert itt mindig fúj a szél.
Zárva van,
Tárva van,
Aki itt él: szárnya van.
Itt élt és él örökre szívünkben Márti, Burunczné Farkas Márta, a Sárszentmiklósi
Kippkopp Óvoda óvó nénije.
Márti 1978-ban kezdte az óvónõi pályát a
Sárbogárdi I. sz. Napköziotthonos Óvodában. A Kecskeméti Óvónõképzõ Intézet

befejezése és gyermekei megszületése
után 1985-tõl óvodánkban folytatta óvodapedagógusi munkáját. Évekig gyermekvédelmi felelõsként segítette a családokat,
majd óvodavezetõ-helyettesi megbízást
kapott.
Mindennapi munkáját az elhivatottság,
gyermekszeretet, szakmai felelõsség hatotta át. Emberi magatartását a nyíltság,
õszinteség jellemezte. Az óvoda kollektívájának építõ, összetartó tagja volt. Jókedvû, humoros egyéniségével színesítette az
óvodai életet.
Szervezõkészségével, kreatív ötleteivel
hozzájárult az óvodai rendezvények sikereihez.
2006-tól óvodavezetõ lett. Ezt a feladatát
is nagy körültekintéssel, felelõsséggel, szeretettel végezte. Mindig szem elõtt tartotta
a gyermekek érdekeit, és a családokkal való jó kapcsolat ápolását.
Lényével, személyiségével ezt vallotta
Márti:
„A kezet csak megfogni szabad,
Elengedni vétek, ellökni átok.
Az egymásba símuló kezek
Tartják össze az eget,
S a világot!”
/Simon András/

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BURUNCZNÉ FARKAS MÁRTA
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Csizmadiáné Boros Edit Gréta

Munkatársaid

