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A sárbogárdi R. Sándor szúrta
le Cozmát a rendõrség szerint
Írásunk a 7. oldalon.

Fúvósfarsang
Bogárdon
Szombaton este rendezték a Sárbogárdi Fúvósok elsõ farsangi
bálját. Az együttes nagy múltra tekint vissza. A hõskor az 1960-as
évekig nyúlik vissza, amikor Lang József vezényelte a zenekart.
Tõle Várhegyi Henrik vette át a karnagyi pálcát. Ezután hosszabb
szünet következett. Codreanu Mircea zenetanár próbálkozásai
után végül Szilveszter János szervezte újjá a közösséget. Az együttes zenei színvonala folyamatosan emelkedik, s számtalan helyi
rendezvényen lépnek föl.

Jégcsapok

A tél különleges látvánnyal szolgál. A havas fák mellett sok minden más is csodálkozásra készteti az embert. Bodokiéknál a Tinódi utcában az ereszrõl földig lógó jégcsapfüggönyben gyönyörködtünk. A háromméteres jégcsapok csak az oda sütõ déli nap
melegétõl kezdtek egyenként letöredezni.

A szombati mulatságot megelõzõen a zenekar mûsort adott. Köszöntõt mondott és a mûsorközlõ szerepét is ellátta Zelman
Zsolt. A mûsor repertoárja alkalmazkodott a rendezvény hangulatához. Lendületes indulóval nyitottak, majd dixit, népszerû slágereket mutattak be. Az együttes több tagja szólót is játszott, többek között Szummer Ádám és Lõkös Róbert. Külön megtapsolták Gotthárd Jánost, a dobost, aki bravúros tudásról tett tanúbizonyságot.
A bálon a Melódia húzta a talpalávalót. S hogy kerek legyen a világ, a hajnalig tartó mulatság közben éjfélkor tombolát is
sorsoltak.
A bevételt a zenekar felszerelésének korszerûsítésére fordítják.

/H/

Hargitai Gergely
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NAPLÓ
— a sárbogárdi képviselõ-testület
február 9-ei nyílt ülésérõl —
Elsõként a sportegyesületek megismert beszámolóit fogadták el a
városatyák februári ülésükön, majd a sportlétesítmények használatáról és fenntartási költségeirõl szavaztak egyhangúlag.

Költségvetés 2010
Véglegesítették a 2010. évi költségvetési tervezetet. Ebben közel
229 millió Ft-os tételt képez a forráshiány, melyben benne foglaltatik egy 50 millió Ft-os folyószámlahitel, és egy mintegy 33 millió
Ft-os fejlesztési hitel is. A költségvetési hiányt részben finanszírozza a 2009. évi várható pénzmaradvány (95 millió Ft), a fennmaradó hiányt további, több mint 50 millió Ft-os fejlesztési hitellel tervezik fedezni.
Juhász János: A forráshiány egy kicsivel másabb, mint a múltkor
volt: a szaldó 32 millió Ft-tal javul. Az volt a terv, hogy legalább 20
millió Ft-os legyen a forráshiány-csökkenés, illetve egyenlegjavulás következzen be. Ez meg is történt: a bevételek 20 millióval többek, a kiadások 12 millióval alacsonyabbak.
A költségvetés néhány irányszáma: a kisebbségi önkormányzat
költségvetése (központi támogatásból) 566.000 Ft, általános tartalék 10 millió Ft, Sárbogárdi Napok 7 millió Ft, városi ünnepek 3
millió Ft, testvér-települési kapcsolatok 500.000 Ft, nem önkormányzati szervezetek támogatása 22 millió Ft, civil szervezetek
2.300.000 Ft, sportcélú támogatások 4.269.000 Ft, táborozás
600.000 Ft, fogyatékkal élõk részére 400.000 Ft.
A költségvetési tervezetet minden bizottság elfogadta, kivéve az
ügyrendit, mely 2 nem, 2 igen szavazattal nem foglalt állást.
Schmidt Lóránd: Javasolnám a képviselõi tiszteletdíjak 50 %-os
csökkentését, a Bogárdi Napokra 7 millió helyett 5 milliót indítványoznék, a képviselõi juttatásokat pedig a felére csökkenteném.
A képviselõ javaslatai nem kaptak többséget.
A polgármester indítványozta, hogy a testület fejezze ki tiltakozását a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésében foglalt, az
önkormányzatokat érintõ megszorító intézkedések miatt.
„A képviselõ-testület kimondja, hogy a szocialista és a szabad demokrata többség által beterjesztett és elfogadott, a 2010-es költségvetésrõl szóló törvény nem alkalmas az önkormányzatok törvények által meghatározott feladatának ellátására és finanszírozására.”
Ezt az indítványt 11 igen, 1 nem, 5 tartózkodással a testület elfogadta.

Tornaszoba a Zengõ Óvodában
Pályázni kíván a testület a Zengõ Óvoda épületének részleges felújítására, mely magában foglalja egy tornaszoba kialakítását (a
konyhai részlegen felszabadult helyiségek átalakításával) és akadály-mentesítést. A testület 20 millió Ft-ra kíván pályázni, és
6.500.000 Ft saját forrást tenne hozzá a beruházáshoz.

Lefõtt a kávé
A törvényi szabályozás szerint a köztisztviselõk cafetéria-juttatásra jogosultak, melynek évi bruttó keretösszege 193.250 Ft/fõ.
(E kereten belül választható juttatási formák: lakhatási, lakásépítési, -vásárlási, családalapítási, szociális támogatás, illetményelõleg, albérleti, vagy tanulmányi hozzájárulás.) A cafetéria-juttatás
nem lehet alacsonyabb az illetményalap (38.650 Ft) ötszörösénél.
Ilyen juttatásra jogosult a polgármester is, amennyiben a képviselõ-testület így dönt.

Dr. Krupa Rozália: A juttatás minimális összege kötelezõen
adandó. A polgármester is ugyanarra a juttatásra jogosult, mint a
köztisztviselõ. A beterjesztés a minimumra vonatkozott, ami semmivel sem több, mint az elõzõ évi ruházati költségtérítés és étkezési hozzájárulás összege. A 193.250 Ft-ból lejön az adó és egyéb
költségek.
Az ügyrendi bizottság nem foglalt állást; nem értettek egyet ezzel
a juttatással.
Schmidt: Errõl lemondhat a polgármester, ha úgy dönt?

Dr. Berzeviczy Gábor (Juhásznak): Nem kell ezt elfogadnod. Ha
az önkormányzat nehéz helyzetére tekintettel esetleg a helyi utazásra szolgáló bérletet választanád a cafetéria-juttatások közül,
akkor a közhangulat is alábbhagyna.
9 fõs többséggel, 5 nem, 2 tartózkodás ellenében elfogadta a testület a polgármester cafetériáját.

A 10 fõ valójában 14
Mint arról már a legutóbb is tárgyaltak a városatyák, technikai és
más álláshelyeket szüntet meg a testület 2010. folyamán. Legutóbb 10 fõrõl beszéltek, a most elfogadott határozatban azonban
összesen 14 fõ elbocsátása szerepel. A hivataltól 3 technikai dolgozó búcsúzik el, a központosított iskola–óvoda–családsegítõtõl 8
fõ (ebbõl a töbörzsöki iskolából 2 technikai, 1 pedagógus, a Mészölybõl 2 technikai, 3 pedagógus), a Sárszentmiklósi ÁMK-tól 3
fõ (1 technikai, 2 pedagógus).
Juhász: A gyereklétszám csökkenése kapcsán is lesznek bizonyos
változások szeptembertõl, pedagógus-álláshelyek szûnnek meg,
de amit mi eldöntöttünk, és ami a költségvetési egyensúly irányába hatott, az 10 fõ (ebbõl 1 prémiuméves, 1 nyugdíjba vonuló, 1
határozott idejû munkaszerzõdéses, 1 pedagógus, aki már el is helyezkedett; 6 ember elveszti az állását).

Hantosi út — tonnás kérdés
A nemrég felújított Hantosi út forgalmi rendjérõl is értekeztek a
képviselõk.
Etelvári Zoltán: Én a 15 tonna össztömegû gépjármûvek behajtása tilos táblát nagyon soknak tartom. Így tulajdonképpen nem tiltunk ki semmit. A 15 tonnába beleférnek a kõszállítók is. Javaslom, hogy 10-12 tonna legyen a maximum, mert egyébként ugyanúgy szét fogják törni az utat. A mezõgazdasági gépjármûvek nem

Bogárd és Vidéke 2010. február 11.

KÖZÜGYEK

okoznak olyan kárt, ki lehet tenni, hogy kivéve mezõgazdasági
gépjármûvek.
Bártfai Antal: Nem értek egyet a módosítással, ugyanis az utakat
azért építjük, hogy rajtuk jármûvek közlekedhessenek. Megfelelõ
minõségû utat kell építeni.
Juhász: 18 millióból nem lehet olyan szinten megcsinálni egy utat,
ezt tudja mindenki.
Õri Gyula: Eddig nagyon kevés teherautóval lehetett ott találkozni, most pedig, hogy le lett aszfaltozva, a nagy szerelvények elõszeretettel használják a Hantosi utat.
Dr. Berzeviczy: Ha a 15 tonna korlátozás kielégíti az összes igényt,
akkor hagyjuk így. A 63-as út forgalma így is nagy. Vagy vegyük le
napirendrõl a kérdést, és beszéljünk még róla.
Nedoba Károly: Mindegy, hogy milyen táblát teszünk ki, mert a
gyakorlatban úgyis be fognak menni, a rendõrség úgysem fog
odahatni.
Bártfai: A tervezéskor milyen forgalmi terheléssel volt kialakítva
ez az útfelújítás? A tervezett megvalósításnak megfelelõ forgalomkorlátozást vezessünk be.
Végül a 12 tonnás korlátozást fogadták el, kivéve autóbusz kitétellel.

Bejelentések
Varga László: Az üléstermünk egy szép új magyar címerrel bõvült. Zetelakáról egy híres fafaragó készítette el ezt nekünk. A lakosság kérdezi, hogy mennyiben lehet számítani a közmunkásokra a hóeltakarításnál azokon a járdaszakaszokon, melyek nem ingatlan elé esnek.

Kampányöklözés a ringben
Bódai Gábor interpellációjában azzal kapcsolatos gondolatait fogalmazta meg, hogy Sárbogárd magas munkanélküliséggel küszködik, több pályázatuk eredménytelen, a normatíva-elvonás a
képviselõ-testületet népszerûtlen döntésekre kényszerítette. Sárbogárd lakóinak az M8-as mielõbbi megépítésére is nagy szüksége lenne, akárcsak a kõszállítók által tönkretett 63-as út aszfaltozására. A gyerekvállalás drámaian visszaesett. Kis- és középvállalkozók tízezreit tették tönkre. 2002 óta 12-szer emelték meg a gáz

árát. Dr. Szabadkai Tamáshoz több kérdést is intézett: Milyen érdekeket képvisel az országgyûlésben? Egyet tudott-e érteni a számos intézményi szférát érintõ, többmilliárdos elvonással? Belegondolt-e, hogy ezek a brutális elvonások hány családot, vállalkozót, nyugdíjast sújtanak, és milyen mértékben a saját településén?
Mit kíván tenni annak érdekében, hogy a Sárbogárd önkormányzata által benyújtott pályázatok minél eredményesebbek legyenek? Mit kíván tenni a munkanélküliség megszüntetéséért? A
rendõrõrsök megszüntetése szolgálja-e a megelõzést, a rendõri
intézkedések hatékonyságát, a lakosság biztonságérzetét? Mit kíván tenni a 63-as fõút teljes körû felújítása és az M8-as érdekében? Milyen gyerekvállalást ösztönzõ intézkedések meghozatalára lenne szükség a népességcsökkenés megállításához?
Dr. Szabadkai Tamás: A Fidesz helyi vasökle, Bódai Gábor megkezdte a kampányt. Hogy erre miért a sárbogárdi testület ülését
választotta, ez talány. Lehet, hogy azért, mert partnerre talált a
polgármesterben a lejárató hadjárat megkezdésére. A Fidesz
nem kampányol állítólag, ezzel szemben az éj leple alatt törvény-
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telen kiadványt osztogatnak a választókörzet településein. Az ebben foglaltak kísértetiesen hasonlítanak Bódai képviselõ úr irományára. Ne hazudjon, ne próbálja az elmúlt 8 évet úgy beállítani,
mint ami Sárbogárdnak rossz lett volna. Nem fejlõdött ez a város
2002 és 2006 között soha annyit, mint az MSZP-kormány támogatásával, MSZP-s többséggel. Ez miért szúrja a szemét? Korábban
büszke volt a fejlesztésekre (szennyvíz-beruházás, díszterem,
közmunkaprogramok, szélessávú közmû, új posta, sárszentmiklósi mûfüves pálya, virágosítás, tornaszoba Sárszentmiklóson, ravatalozók felújítása, fiataloknak építési telkek kialakítása a Fenyõ
utcában, buszvárók, XXI. század iskolája Töbörzsökön, játszóterek, térköves járda a központban, Hõsök terei díszkivilágítás
stb.). Mindezt pályázati támogatással, nem fejlesztési hitelbõl valósítottuk meg, mint ahogy azt most Önök teszik. Mit tud felmutatni Bódai Gábor, aki 2006 óta saját javaslatait is megvalósíthatta
volna? Ezekre nem volt pénz? Sárbogárdi Napokra, tiszteletdíjakra, cafetériára van?
(Bódai és dr. Szabadkai fenti hozzászólásait terjedelmi okok miatt
csak részben közöljük. Szerk.)

Vissza a hóra
Sinka Attila: A 63-as út tekintetében a mûszaki osztály a Közútkezelõnek folyamatosan jelzi a hibát, ám szerintük az út rendben
van, az önkormányzat viszont saját hatáskörében nem járhat el,
hiszen nem az õ területe. A mûszaki osztály felvette a MÁV-val is
a kapcsolatot, kérték az intézkedésüket. Ehhez közben csatlakozott az ÁNTSZ is. A MÁV jelentette, hogy az elõírt munkákat elvégezte, a tisztasági festés elkészült, a peron szigetelési munkáit
2010-ben végzik el.
Gábris István: A gépi hóeltakarítás Miklóson jó minõségben,
gyorsan megtörtént, viszont sok lakó nem takarítja le idõben a járdát a háza elõtt. A közintézményeknél a közmunkásokat nem lehetne megkérni, hogy ha kell, hétvégén lapátolják el a havat?
Bártfai: Az elmúlt hónap végén elhunyt Túry Miklós özvegye, aki
köztiszteletben álló polgára volt Sárbogárdnak, és zászlóanyai
szerepkört is vállalt. Kérem, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg róla.
Etelvári: Köszönöm a Közévnek, hogy rendesen takarítja a havat.
Tönkre van menve minden út. Nem kellene a testületi ülésre behozni a kampányt. Van egy-két dolog, ami nekem sem tetszett, pl.
a vagyonadó. Nem szólunk az orvosoknak sem, akik sok pénzt elkérnek, nem szólunk arról sem, hogy nem szabad elengedni 40
éves korban az éppen a szakmába belejövõ tûzoltókat, rendõröket, katonákat. Arról sem beszélünk, hogy lassan már több lesz a
tanár, mint a gyerek, több lesz a köztisztviselõ, mint akik dolgoznak.
Õri: Szinte hihetetlen, hogy Pusztaegresen és Sárhatvan útjain a
Közév milyen gyorsan megjelent. Szeretném kérni, hogy a sókupacokat ismét helyezzék ki.
Szõnyegi Lajos: A hétvégén is dolgozott 30 közmunkás, és igyekszünk még több embert mozgósítani. Mindenhol voltak ügyeletesek.
Hargitai Kiss Virág
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Szemelvények a Bogárdi TV üzenõfaláról
01-27 Cicus
A szennyvíz-beruházási hozzájárulás fizetésével kapcsolatban
tájékoztatom a T. Szerkesztõséget, hogy én rendszeresen, havonta fizetem a megállapított összeget csekken, de még egyetlenegy évben sem kaptam egyenlegközlõ levelet sehonnan
sem. Pedig a lakcímem már húsz éve ugyanott van. Nagyon félretájékoztatták a T. Szerkesztõséget ezzel kapcsolatban.
01-27 anno45
Köszönöm, Cicus, a hozzászólást. Ezek szerint a tények engem
igazolnak. Mások is hasonló helyzetben vannak! Tisztességes
dolognak tartanánk a korrekt elszámolást, ami kötelezõ jellegû is.
01-28 Barta Zsolt
Nagyon sok ember és párt fordult visszájára az elmúlt 20 évben, lásd pl. a nagy vezénylõ tábornok O. Viktor és csapata.
Miért éppen Nedobán és Juhászon kellene meglepõdnünk,
hogy átbucskáztak a fejükön? Úgysem jut ennek a parttalan vitának a végére TATA, Szfinx, Emeree!
01-28 tundi
2010. jan. 28., hajnali fél három: a rendõrség és az ügyelet között a légiós autó és a rendõrautó egymás mellett állva jó ízûen
beszélgetett az úttesten, a biciklis pedig a felezõvonalat átlépve tudta csak kikerülni õket. Ez az õrzés és védés hajnalban?
Így járõröznek a rendõreink?
01-28 tundi
2010. január 26. (kedd) délután: a Smaragd bártól gyalogosan
nem értem el a Tibi konditerméhez, tehát nem volt egy km. A
... fiú sötét színû golfjával ötször fel-alá kb. 120 km/h sebességgel száguldozott a fõúton! Kérdés: hol voltak a rendõrök?
Képzeljék, az utcán két járõrautóval is találkoztam ez idõ alatt.
Õk behunyt szemmel közlekedtek? Ki tudja a választ?
01-28 Szfinx
Barta Zsoltnak: tulajdonképpen igazad van, DE az odafönti
gazemberségek ellen nem tudunk tenni jóformán semmit, viszont itt HELYBEN RAJTUNK MÚLIK, hogy az itteni gazemberek ne ülhessenek többet a nyakunkra, legyen az az én
pártomtól, vagy az MSZP-tõl, vagy bárkitõl. Elõbb-utóbb
azért el kell kezdõdni a tisztulásnak, mert mind a két — vagy
sok — oldalon több a tisztességes, mint a rabló, gazember. Így
tudjuk kitúrni a közéletbõl a Juhászokat meg a Nedobákat!
01-31 phoenix
Közmunka terén a pusztaegresi városrészben sem jobb a helyzet. A munkavégzés annyiban merül ki, hogy reggel aláírják a
jelenléti íveket, aztán mindenki megy, amerre lát. Mindezt napi 8 órában elszámolva minimálbérért. Nem rossz. Mármint
nekik. Más 3 mûszakban nem keres ennyit. T. Szerk.! Talán
megérne egy cikket a lapjában utánajárni, hogy ennek ebben a
formában mi értelme van. Nagyon sok becsületes adófizetõ
polgárt felháborít ez az értelmetlen pazarlás.

01-30 Molnár Éva
Kedves Mindenki! Itt a tél, ma délelõtt is elég sok hó leesett,
délután két óra felé mentünk kifele a Kereszt utcán, és majdnem a rendõrséghez értünk, amikor fordult be a Közév kis hókotrója. Kezdtünk örülni, hogy végre a Kereszt utcában is letakarítják a havat. De sajnálattal tapasztaltuk, hogy az önkormányzat szerint a Kereszt utca csak a rendõrségig tart... Az
összes utca takarítása az önkormányzathoz tartozik, akkor miért csak a rendõrségig takarítanak?
01-30 Miklósi
Nem tudom, minek vannak a közmunkások?! A járdák síkosak mindenhol. Tulajdonképpen nem értem azokat a közmunkásokat, akik még télen is a lakóházak parkjánál üldögélnek,
mint akik jól vannak. Miklóson sem más a helyzet. Még egy apró észrevétel. Egy szombat este barátaimmal elindultunk bulizni, és szó szerint, Sárbogárd kihalt volt. Ez nem vicc. Egyedül a Cosa Nostrában voltak vagy ketten. És még az Árpád volt
nyitva. Szó, mi szó, nem sok hely van, ahol bulizni lehet.
02-02 Szfinx
Most hallottam, és azóta láttam is a február 9-ei képviselõ-testületi ülésre beterjesztett anyagot, amiben a jegyzõ, dr. Krupa
Rozália Juhász János polgármesternek a havi TÖBB MINT
150.000 FT-OS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉN FELÜL még évi
193.250 Ft cafetéria-juttatást akar megszavaztatni a képviselõkkel! A POFÁTLANSÁG teteje!!! Máshonnan elvesznek,
hogy tömjék saját zsebüket! Kíváncsi leszek, kik fogják megszavazni. Nézzék a tévé közvetítését: 8. napirendi pont.
02-07 Szfinx
A Mészöly Géza iskolából elbocsátanak egypár technikai dolgozót. A Hír TV-ben sopánkodott az igazgatónõ, Rehák Julianna, hogy milyen nagy bajok vannak, de arról nem szólt, hogy
a férje valami „rejtélyes” okból marad! Emlékezetes, hogy pár
évvel ezelõtt kirúgta a 30 éve ott dolgozó szakembert, hogy felvehesse a munkanélkülivé vált férjét! Szégyen!!! Bogárdon
mindent lehet?
02-07 „eddig csak olvasó”
Én szinte folyamatosan olvasom az Üzenõfalon megjelent bejegyzéseket. Meg kell, hogy jegyezzem, vannak igencsak jó bejegyzések, de azt is figyelembe kéne venni, hogy ha bejegyzést
tesz, azt ne személyeskedésnek szánja az illetõ, hanem amit leír, az a többi embertársának, az egész közösség érdekét szolgálja, és ha lehet, minden párthovatartozás nélkül.
02-08 Czaffer Zoltán
Ajánlom mindenkinek a pestylaszlo.com weboldalt, azon belül a Megsebzett ünnep címû dokumentumfilm megtekintését.
Tanulságos film! A másik, a „filmek” menüpontban pedig az
„Egy hiteles ember” címû kis csemege. Nézzétek meg! Érdemes!
Szerkesztette: Hargitai Lajos
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CECEI GAZDABÁL
Remekül sikerült az elsõ cecei gazdabál,
amit 2010. február 6-án rendeztek meg a
helyi gazdakör vezetõi és tagjai a községi
mûvelõdési házban, hagyományteremtõ
szándékkal.
A rendezvény díszvendégei Jakab István,
a MAGOSZ elnöke, és Varga Gábor helyi
polgármester, a FIDESZ–KDNP országgyûlési képviselõ-jelöltje voltak.
A bál védnökei elmondták: rendkívül fontos, hogy a helyi és környékbeli gazdák is
érezzék, szükség van rájuk, hiszen az elmúlt nyolc évben (a sok sérelem mellett) a
dél-mezõföldi régióról (is) teljesen megfeledkeztek, így az utóbbi évek a leépülésrõl
szóltak. A megye déli részének rendkívüli
kiszolgáltatottságáról is beszéltek, és természetesen a lehetséges megoldások is

szóba kerültek. 2010 tavasza, és az azt követõ idõszak is az építkezés idõszaka kell,
hogy legyen. „Itt az idõ, hogy talpra állítsuk a gazdaságot!”
Feltétlenül szükséges és rendkívül sürgetõ
a változás, a változtatás ebben a térségben
is. Jakab István úgy fogalmazott: egy teljes
összefogás, egy nemzeti agrár- és vidékfejlesztési program keretében együtt változtatnak majd. Kiemelte: remény van, hiszen
amit kellett, megtartottak. A föld megmaradt, a támogatásokat nem tudták átalakítani, és a gazdaságok is megvannak. A
MAGOSZ elnöke szerint mindezt teljesen

új alapokra kell helyezni erõs kormányzati
közremûködéssel és a gazdák hitével, önszervezõdésével.
Az ünnepi beszédek után a szervezõk finom vacsorával vendégelték meg az egybegyûlteket, majd kezdetét vette a hajnalig
tartó bál, kitûnõ hangulatban.
E rendezvény is méltó bizonyítéka volt az
együvé tartozásnak, és annak, hogy ha sokan vagyunk, sok mindenre vagyunk és lehetünk képesek. Minden remény szerint
2011-ben újra találkozunk a cecei gazdabálban.
Tudósítónktól

Jobbik-fórum Sárbogárdon
Szegedi Csanád Európa parlamenti képviselõ lakossági fórum keretében mutatta be a Jobbik Magyarországért Mozgalom e körzetben induló országgyûlési képviselõ-jelöltjét, Árgyelán Jánost,
szombaton délelõtt, mintegy ötven érdeklõdõ elõtt, a sárbogárdi
mûvházban.

Árgyelán János rövid bemutatkozása után Szegedi Csanád ismertette a Jobbik programjának fõbb elemeit, melyek kulcsszavakban a következõk: a történelmi alkotmány visszaállítása, a közbiztonság megteremtése a cigány- és a politikai bûnözés felszámolása, halálbüntetés, csendõrség, nemzeti gárda révén. Segély helyett
munkát adnának. Fontosnak tartják a szakképzést, a honvédelmi
ismeretek elsajátítását, a munkahelyteremtést (a mezõgazdaság,
szolgáltatások, turizmus, megújuló energiaforrások, kutatásfejlesztés révén), a multik megadóztatását, valamint az orosz és belsõ ázsiai piacot. (Részletek a Bogárdi TV-ben.)
Hargitai Kiss Virág
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Lajoskomáromban
2010. február 8-án 18 órakor Lajoskomáromban a helyi gazdakör ülésének meghívott vendége volt Varga Gábor, a FIDESZ–KDNP országgyûlési képviselõ-jelöltje.

Macher Pál helyi polgármester és a gazdakör alelnöke ajánlotta a helyi gazdák figyelmébe a képviselõ-jelöltet.
Varga Gábor többek között beszélt az elmúlt évek eseményeirõl, a gazdákat megrövidítõ rendelkezésekrõl, a kilátástalanságról. De emellett vázolta a megoldási lehetõségeket is, melyben a helyi gazdák fõszerepet játszanak. A térség remek adottságokkal rendelkezik, mezõgazdaságra,

gazdálkodásra minden föld alkalmas, sõt a
környékben talán a legjobb.
Elmondta: tanyán élõ emberként tudja,
mit jelent a saját tulajdonból a lehetõ legtöbbet kihozni. Kitartásra és további kemény munkára buzdította a jelenlévõket,
biztatva õket a közös gondolkodásra, a közös cél megteremtésére, és annak elérésére, 2010 tavasza után minden bizonnyal a
megfelelõ körülmények között.
A gazdák ezután kötetlen beszélgetésbe
kezdtek a képviselõ-jelölttel. Fõ kérésük,
illetve kérdésük az volt, hogy vajon megválasztása után mennyit fogják látni a képviselõt a környékükön. Hiányolták, hiányolják a velük való törõdést és a személyes találkozásokat, szeretnék magukat fontosnak érezni a választásokat követõen is,
nem csak a kampány idõszakban.
Varga Gábor biztosította a jelenlévõket
(és rajtuk keresztül a többi választópolgárt
is), hogy nem maradnak magukra a választások után sem, hiszen a közös célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a kommunikáció, a személyes kontaktus, a fórumok. Csak együtt építhetünk új jövõt magunknak, mindenki véleménye, terve fontos, sõt elengedhetetlen.
Az estét a helyi aktivistákkal történt remek
hangulatú beszélgetés és egy finom vacso-

ra zárta a helyi — méltán népszerû —
Eresz étteremben. Ezen a találkozón is elhangzott, hogy sok munka vár mindenkire,
de a hit meg kell, hogy maradjon, hiszen eljött az idõ, mert Magyarország változást
akar, és a kudarcokból kell, hogy legyen kiút. Legyen ez a gazdaság, az oktatás, az
egészségügy, vagy a szociálpolitika területe. A jelenlévõ lajoskomáromiak, mezõkomáromiak és a középbogárdiak, szabadhídvégiek támogatásukról biztosították a
képviselõ-jelöltet, és eltökélten kezdik
meg õk is az ajánlószelvények gyûjtését, a
kampányolást a FIDESZ–KDNP mellett,
a választópolgárok figyelmébe ajánlva
Varga Gábor képviselõ-jelöltet.
Tudósítónktól

Gond van a fajtahasználati jogdíj körül
Tavaly nyár vége óta fajtahasználati díjat szed a szaporítóanyagok elõállítói és forgalmazói által alapított Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. Már ez is
megkérdõjelezhetõ a tavaly kora õsszel elvetett növények esetében, de nagyobb gond, hogy a kft. által a növénytermesztõk számára több ezer
példányban kiküldött fajtahasználati nyilatkozat megtévesztõ módon olyan adatok megadására is ráveheti a termelõket, melyek megadására
egyrészt nem kötelezi a jogszabály. Ezért a Magyar Agrárkamara levélben szólította fel a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.-t, hogy orvosolja a problémákat.
Tavaly nyár vége óta 21 növényfaj szaporítóanyagai, illetve ezek utántermesztett változatainak felhasználása után úgynevezett fajtahasználati jogdíjat
kell fizetnie a mezõgazdasági termelõknek. A díjat az erre létrehozott cég szedi
be. Ehhez a kft. nyilatkozatokat küldött szét a növénytermesztõknek. Ebben a
négyoldalas dokumentumban azonban olyan adatok megadására is rábírhatja
a gazdálkodókat, melyek nem szükségesek a díjjal kapcsolatos adminisztrációhoz. A Magyar Agrárkamara levelében leszögezi, hogy a vonatkozó jogszabály szerint csak a termelõ/vetõmag-feldolgozó nevére és címére, továbbá a
jogosult javára oltalom alatt álló növényfajta nevére terjed ki. A többi, a fajtahasználati nyilatkozat nyomtatványon szereplõ azonosító adatkérést önhatalmúlag tették a „kérdõívre”. Ez a termelõknek adminisztratív terheket jelent, továbbá az útmutatóban úgy szerepeltetik, mintha a törvény szerint kötelezõ lenne az összes felsorolt adatrubrika kitöltése. Ez egyrészt helytelen, másrészt elfogadhatatlan tagjaink szempontjából.
A kamara levelében jelezte továbbá, hogy amennyiben a Fajtaoltalmi Nonprofit
Kft. nem rendelkezne adatvédelmi nyilvántartási azonosítóval és adatkezelési
számmal, úgy az adatok gyûjtése az 1992. évi LXIII. törvény szerint nem is lehetséges. Amennyiben rendelkezik ezzel, azt fel kell tüntetni a fajtahasználati
nyilatkozat ûrlapján, de akkor sem lehet kötelezni a mezõgazdasági termelõt/vetõmag-feldolgozót a törvényben meghatározott adatokon kívül a többi
adat szolgáltatására.
További problémaként vetette fel a Magyar Agrárkamara, hogy a díjak mértéke a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben 2009. szeptember 15-én
jelent meg. Eddig az idõpontig azonban már elvetették csaknem az összes repcét, és a kalászosokból is vetettek. Ez azért fontos, mert ezekre a területekre
nem szedhetõ jogdíj. Ez azzal támasztható alá, hogy az 1995. évi XXXIII. törvény szerint ugyan a díjfizetési kötelezettség azon a napon keletkezik, amelyen

a mezõgazdasági termelõ a szántóföldön ténylegesen szaporítási célra fordítja
a betakarított terményt, azonban azt is kimondja, hogy a vetést megelõzõen
közzé kell tenni a növényfajtára vonatkozó díj mértékét a mezõgazdasági termelõ és a jogosult közötti megállapodás hiányában.
Apróbb felvetés, de azért a kamara tagjainak érdekei képviselete miatt fontos,
hogy a fajtahasználati nyilatkozat azt tartalmazza, hogy a nyilatkozat visszaküldési határideje 15 nap, ugyanakkor az 1995. évi XXXIII. törvény 109/B. § (3)
bekezdés csak ésszerû határidõt említ, ami a köztestület véleménye szerint
legalább 30 nap.
A Magyar Agrárkamara emellett felhívja a mezõgazdasági termelõk figyelmét
is, és javaslatokat ad, miként is kell eljárni a nyilatkozat kitöltése során. Ennek
értelmében kifejtik, hogy a fajtahasználati nyilatkozat visszaküldése 15 napon
belül nem kötelezõ, de azt 30-60 napon belül javasoljuk megtenni. Csak a listában (1. sz. mellékletben) szereplõ fajták esetében kell a táblázatot kitölteni.
Amennyiben nem a listában szeplõ fajtákat használ a termelõ/vetõmag-feldolgozó, úgy nem kell a táblázatba semmit beírni. Az azonosító adatok esetében
csak a termelõ/vetõmag-feldolgozó nevét és címét kell beírni, a többi adat kitöltése nem kötelezõ. A termelõi nyilatkozat (B. pont) 1. a), vagy b) pontja esetében csak a fehér kockába az X jelölést kell betenni. Hogy hány ha-on gazdálkodik a termelõ, nem kötelezõ beírni. A felelõsségnyilatkozat (D. pont) alatt
megjelenõ szövegrész utolsó két szavát („és hiánytalan”) javasolják kihúzni,
tekintettel arra, hogy a kérdõívben szereplõ nem minden kérdésre kell megadni
a választ.
Az, aki 2009. szeptember 15-e elõtt vetette el a listában szereplõ õszi káposztarepce, õszi búza, õszi árpa, õszi durumbúza, õszi tritikálé, õszi rozs, õszi zab,
tönkölybúza fajtát, annak nem kell a jogdíjat kifizetni!
Magyar Agrárkamara
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A sárbogárdi R. Sándor szúrta le
Cozmát a rendõrség szerint
A sárbogárdi R. Sándor szúrta szíven Marian Cozmát 2009 februárjában — közölte
a rendõrség, megnevezve a halálos szúrás
elkövetõjét. R. Sándor ügyvédje szerint
azonban ügyfele tagadja, hogy õ követte
volna el a gyilkosságot. A nyomozás lezárását bejelentõ Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtótájékoztatóján azt is
elmondták, hogy a másik kézilabdázót, a
horvát Ivan Pesicet N. Gyõzõ szúrta vesén.
Szakértõi vélemények, tanúvallomások és
más bizonyítékok támasztják alá, hogy R.
Sándor szúrta szíven a kézilabdázót a
veszprémi Patrióta lokál elõtt, ám korábban a lokálban már vesén szúrta a román
kézilabdázót — mondta a nyomozás befejezését bejelentve Pogány Péter, a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi osztályának vezetõje csütörtökön
Veszprémben.
A nyomozást vezetõ alezredes a sajtótájékoztatón közölte: Ivan Pesicet, a horvát válogatott és az MKB Veszprém kézilabdázóját a lokál elõtt a budapesti N. Gyõzõ
szúrta vesén, õ rúgta fejbe a Cozma segítségére sietõ Zarkó Sesumot is, a szerb válogatott és a veszprémi csapat kézilabdázóját.
Pogány Péter szerint R. Sándort, N. Gyõzõt, valamint az enyingi Sz. Ivánt — aki
szintén részt vett a Marian Cozma elleni
támadásban — társtettesként elkövetett
emberöléssel, továbbá életveszélyt, illetve
maradandó fogyatékosságot okozó testi
sértéssel gyanúsítják.
N. Gyõzõ a TV2 Napló címû mûsorában
elmondta, hogy Marian Cozma szíven szúrásáért „egy ember a felelõs”. Szerinte
Cozma agresszíven viselkedett, ez válthatta ki a verekedést. N. Gyõzõ elismerte,
hogy az utcán valóban fejbe rúgott valakit,
ám õ azt hitte, hogy egyik barátja fekszik a
földön, és a „fölé hajoló srác” ütni akarja
— mondta N. Gyõzõ, aki valójában Zarko
Sesumot, az MKB Veszprém és a szerb válogatott kézilabdázóját rúgta fejbe.
A rendõrség már tavaly február 9-én állította: tudja, hogy az akkor még három gyanúsított közül ki szúrta szíven Cozmát. „R.
Sándor az elkövetõ, aki maga a szúrást
végrehajtja” — mondta Derzsy Péter ezredes, a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatója tavaly a Magyar Televízió esti Híradójában.
Pogány Péter elmondta: a nyomozás eredményei szerint 2009. február 8-án 1.47-kor

lépett be a veszprémi lokálba egy népes
társaság — hét autóval mintegy 25-en érkeztek Enyingrõl, ahol egyikük születésnapját ünnepelték. Pogány szerint már a
megjelenésükkel, kihívó viselkedésükkel
„megbotránkozást és riadalmat keltettek”
a vendégekben. Kezdetben a tetõtéri bárban szórakoztak, de közülük többen lementek az alagsori helyiségben lévõ diszkóba is — mondta az alezredes.
Megjelent a diszkóban R. Sándor, N. Gyõzõ, Sz. Iván és P. Gábor is, akik nézelõdtek,
lökdösõdtek és „kinézték maguknak” a barátnõjével táncoló, magas fiatalembert,
Marian Cozmát — mondta a bûnügyi osztályvezetõ. Pogány Péter szerint Cozma
egyáltalán nem lépett fel kötözködõ, agresszív módon. Szórakozott, és tudomást
sem vett az õt figyelõkrõl. Amikor azonban nekik háttal állt, N. Gyõzõ váratlanul
rátámadt és megütötte, de bekapcsolódott
Cozma verésébe N. Gyõzõ három társa is.
Cozma „védekezett, küzdött”, és három
csapattársa — Ivan Pesic, Zarko Sesum és
Uros Vilovski — igyekezett neki segíteni,
ám R. Sándor már az alagsori helyiségben
vesén szúrta Marian Cozmát — mondta
Pogány. R. Sándort pedig valaki fejbe vágta egy üveggel — tette hozzá az alezredes.
A kézilabdázók jogos védelmi helyzetben
cselekedtek, nem támadtak, csak a társukat próbálták védeni — mondta Pogány,
aki szerint Marian Cozmának sikerült kimenekülnie a diszkóból, az utcára szaladt,
ám nyomában volt R. Sándor, N. Gyõzõ és
Sz. Iván, és ismét rátámadtak a román
sportolóra. Ekkor igen rövid, mindössze
15 másodperces támadás zajlott le, és R.
Sándor szíven szúrta Cozmát. A sporttársa
segítségére sietõ Pesicet N. Gyõzõ szúrta
vesén, és Zarko Sesumot is õ rúgta „teljes
erõbõl arcon” — ismertette a nyomozás
megállapításait Pogány Péter. Elmondta:
Sz. Iván ezután értesítette a tetõtérben
szórakozó társaikat, akik „lezúdultak az
utcára és megkergették Uros Vilovski ké-

zilabdázót, de szerencsére nem érték
utol”.
R. Sándor, N. Gyõzõ és P. Gábor ezután
Budapestre utaztak. R. Sándor fejsérülését egy magánkórházban közben ellátták,
itt hamis adatokat diktált be, majd megtervezték a külföldre menekülésüket. Két
bûntársuktól (R. Sándor élettársától és A.
Lászlótól) több százezer forintot és egy
„idegen autót” kértek. Két autóval utaztak
Ausztriába: „elõfutóként” ment kocsival
A. László és R. Sándor élettársa, majd õket
követte a két menekülõ autója — mondta
a nyomozás vezetõje, megjegyezve, hogy
„az osztrák kollégák hathatós segítségével” sikerült õket elfogni Graz elõtt az autópályán.

Lefoglalták az
emberöléssel gyanúsított
R. Sándor és két társa
vagyonát
Pogány Péter elmondta: az életellenes
bûncselekményen túl csoportos garázdasággal 27 embert gyanúsítanak, de jó néhány gyanúsított ellen kitartottság, csalás,
ittas jármûvezetés, okirathamisítás és hamis tanúzás miatt is vádemelést javasol a
rendõrség. Az alezredes elmondta azt is,
hogy az emberöléssel gyanúsítottak — R.
Sándor, N. Gyõzõ és Sz. Iván — teljes vagyonát (lakóingatlan, autó, készpénz) zár
alá vette a bíróság.
Derzsy szerint a 27 gyanúsítottból 15-en
elõzetes letartóztatásban vannak, egynek
pedig a házi õrizetét rendelte el a bíróság.
A 27 fõs „gyanúsítotti kör” tagjai korábban
összesen már 53 alkalommal álltak bíróság
elõtt.
Az ezredes elmondta: a bûnügy iratai 38
aktát, 13 ezer oldalt tesznek ki. Meghallgattak 700-nál több tanút, 53 szembesítés,
57 helyszíni meghallgatás és 416 felismerésre bemutatás történt. Beszereztek 60
szakértõi véleményt, és 347 bizonyítékot
tartanak nyilván — mondta az igazgató,
megjegyezve, hogy a bûnügyi költségek 68
millió forintra tehetõek. Derzsy Péter hozzátette, hogy most az iratismertetések következnek, és várhatóan márciusban átadhatják az ügyet vádemelési javaslattal az
ügyészségnek.
R. Sándor tagadja Marian Cozma leszúrását.
/H/
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KÉK HÍREK
Nem csak borért ment
Február 9-én egy Sárbogárdon, a Petõfi-szõlõhegyen lévõ présházba tört be ismeretlen tettes. Bort vitt el kb. 90.000 Ft értékben.
A rongálással kb. 100.000 Ft kárt okozott. A helyszínen történt
bejárás során kiderült, hogy feltehetõen ugyanaz a tettes további
pincékbe hatolt be, ahonnan különbözõ tárgyakat vitt el. Ezek
pontosítása és a károk megállapítása folyamatban van.

2010. február 11. Bogárd és Vidéke

Településõröket képeznek
a rendõrök
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázata alapján
— állami támogatás igénybevételével — a bûnügyileg leginkább fertõzött települések helyi önkormányzatai, települési
önkormányzatok társulásai, valamint önálló költségvetéssel
rendelkezõ közterület-felügyeletek a közrend és a közbiztonság erõsítése érdekében településõröket alkalmazhatnak.
Fejér megyében ez idáig 41 település csatlakozott a településõri programhoz.

Meglovasították a láncfûrészt

A településõrök országosan egységes képzése érdekében az
ORFK közrendvédelmi fõosztálya egy átfogó oktatási tematikát dolgozott ki, amely a programban meghatározott feladatok
végrehajtásához szükséges szakmai felkészítést szolgálja.

Mezõszilason egy nem zárt melléképületbõl két motoros láncfûrészt vittek el ismeretlen tettesek, 2009 októbere és 2010. február
9. között.

Megyénkben a képzésre 2010. február 10-11-12-én kerül sor a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság tantermében, amelyre
mintegy harminc településrõl közel 130 fõ érkezik.

Pisztollyal akart rabolni

Minden nap reggel 8.00-tól kora délutánig lesznek az elõadások. A településõrök ennek kapcsán betekintést nyernek a településõrség mûködésébe, feladataiba, alkotmányjogi, közigazgatás jogi, polgárjogi és egyéb jogi ismereteket sajátíthatnak el. Elõadás lesz a büntetõjogi, a büntetõeljárás-jogi, valamint a szabálysértési jogi ismeretekkel kapcsolatban is, valamint gyakorlati tanácsokkal látják el a rendõrtisztek a településõröket, tekintettel arra, hogy az elõadások érintik az intézkedéstaktikai ismeretek, valamint elsõsegélynyújtás és kommunikáció, valamint konfliktuskezelés témaköröket is.

A Dunaújvárosi Rendõrkapitányság nyomozást folytat fegyveresen elkövetett rablás bûntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes
ellen, aki 2010. január 30-án 21.50-kor bement a dunaújvárosi
Március 15. téren található kisboltba, majd miután kért egy rágógumit, elõvett egy pisztolyt a zsebébõl, és a bevételt követelte. Erre a pénztáros segítségért kiáltott, mire a kolléganõje a támadóval
elkezdett dulakodni. Az ABC elõterében a dulakodás közben az
elkövetõ kibújt a kabátjából, és elszaladt. A kabátja mellett hátrahagyta a sapkáját, valamint egy forgótáras, gázos riasztópisztolyt.
Az üzletbõl nem vitt el semmit.
Az elkövetõ személyleírása:
A férfi kb. 180-185 cm
magas, 25-30 év közötti.
Testalkata vékony, kb.
70-80 kg. Sötétbarna, rövid, hullámos hajú. Szeme barna, szemöldöke
az átlagnál vastagabb.
Az arccsontja kicsit kijjebb áll az átlagnál, a szája kicsit vastag. Fehér
bõrû. Az orra vékony,
hosszú.
Elkövetéskor használt
ruházata: fekete, fémbetétes cipõ, fekete melegítõalsó, khaki színû kapucnis pulóver, ami be
volt tûrve a nadrágjába,
és sötétkék színû tollkabát. A fején fekete kötött sapka volt. Mindkét
kezén zöld színû kötött
kesztyût viselt.
A nyomozás során az elkövetõrõl grafikai rajz készült. A személy
beazonosításához a rendõrség a lakosságtól vár segítséget.
Kérjük, hogy aki a képen látható személyt felismeri, róla, vagy a
bûncselekményrõl információval rendelkezik, hívja a dunaújvárosi nyomozókat a 06 (25) 510 510-es telefonszámon, vagy tegyen
bejelentést a 107-es, vagy a 112-es segélyhívók bármelyikén!
Segítségüket elõre is köszönjük!
Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

Bogárd és Vidéke 2010. február 11.
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Tájékoztatás

Tájékoztatás

Meghívó

Tisztelt
választópolgár!

Tisztelt
választópolgár!

Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik,
hazánk nagykövetségén, vagy fõkonzulátusán
adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti Helyi Választási Iroda vezetõjénél
(jegyzõnél) kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.
Az érvényben levõ jogszabályok alapján a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár 2010. március 19-én 16.00 óráig kérheti.
A választópolgár a külképviseleti névjegyzékbe
történõ felvételét kérheti személyesen, vagy
meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben.
Az ajánlott levélnek legkésõbb 2010. március
19-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Iroda vezetõjéhez (jegyzõhöz). A kérelem benyújtásához letölthetõ nyomtatvány áll
rendelkezésre a www.valasztas.hu oldalon, illetve a városi polgármesteri hivatal okmányirodájában Tóthné Kaszás Tímea elõadónál.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2010. március 19-én 16.00 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol választójogát gyakorolni kívánja, vagy
kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékbõl
és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, de
lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik, a
Helyi Választási Iroda vezetõjétõl (jegyzõ) kapott igazolással szavazhat.
Igazolást — a választás elsõ és második fordulójára egyaránt — személyesen, vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2010. április 9-én
16.00 óráig kérhet.
Ha ajánlott levélben kéri az igazolást, a kérelemnek legkésõbb 2010. április 6-án meg kell érkeznie a Helyi Választási Iroda vezetõjéhez (jegyzõhöz).
A kérelem benyújtásához letölthetõ nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu
honlapon, vagy a városi polgármesteri hivatal
okmányirodájában Tóthné Kaszás Tímea elõadónál.
Dr. Krupa Rozália,
a Helyi Választási Iroda vezetõjének
megbízásából, nevében eljárva:

A Magyar Köztársaság elnöke az országgyûlési
képviselõk 2010. évi általános választása elsõ
fordulójának idõpontját 2010. április 11. napjára (vasárnapra), második fordulójának idõpontját 2010. április 25. napjára (vasárnapra) tûzte
ki.
A választópolgárok a névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az ajánlószelvénnyel
együtt 2010. február 8-a és február 12-e között
kapják kézhez.
A választók nyilvántartását tartalmazó névjegyzéket 2010. február 10-étõl február 17-éig közszemlére kell tenni.
A 6-os számú országgyûlési egyéni választókerülethez tartozó sárbogárdi választói névjegyzék a városi polgármesteri hivatal okmányirodájában Tóthné Kaszás Tímea elõadónál tekinthetõ meg munkanapokon (H–Cs 7.30-tól 16.00
óráig, pénteken 7.30-tól 13.30 óráig munkaidõben.
A névjegyzékbõl való kihagyás, törlés, vagy a
névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. február
10-étõl február 17-én 16.00 óráig lehet kifogást
benyújtani.
Dr. Krupa Rozália,
a Helyi Választási Iroda vezetõjének
megbízásából, nevében eljárva:

Varga Gábor,
a FIDESZ–KDNP
országgyûlési
képviselõ-jelöltje

Szenci György,
a Helyi Választási Iroda vezetõ-helyettese

Köszönet
A Templomunk Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak,
akik adójuk 1 %-ával támogatták a sárbogárdi római katolikus templom felújítását. Kérjük, hogy az adó 1 %-ának
felajánlásával továbbra is szíveskedjenek támogatni tevékenységünket!
Megnevezés: Templomunk Alapítvány.
Adószám: 18490499-1-07.
Isten fizesse meg, az Úr áldását kérjük
életükre és munkájukra!

nagy tisztelettel és szeretettel vár
minden kedves érdeklõdõt

2010. február 23-án 17 órakor
Sárbogárdon, a mûvelõdési
házban tartandó gazdafórumra.
Jöjjön el, gondolkodjunk együtt
a dél-mezõföldi régiónkat érintõ
mezõgazdasági kérdésekrõl,
közös jövõnkrõl!

Helyesbítés
A Sárbogárdi Múzeumbaráti Egyesület
által szervezett elõadás témája Sárbogárd története az I. világháború és az
azt követõ forradalmak idején volt, nem
a két világháború közötti idõszak bemutatása. Az elõadás nem érintette semmilyen formában a mai képviselõ-testület és elöljáróság munkáját.

Szenci György,
a Helyi Választási Iroda vezetõ-helyettese

Sárbogárd az
esélyegyenlõségi
programsorozat
következõ állomása
A sikeres dunaújvárosi találkozót követõen
2010. február 16-án, kedden Sárbogárdon vár
minden érdeklõdõt a székesfehérvári Esélyek
Háza a Kistérségi Esélyegyenlõségi Fórum keretében.
A program során dr. Kóródi Balázs ügyvéd, az
Egyenlõ Bánásmód Hatóság Fejér megyei képviselõje ismerteti az EBH-hoz történõ
panaszfelvételi eljárás folyamatát. Ide várjuk
mindazok jelentkezését, akiket valamilyen hátrányos megkülönböztetés ért, vagy ilyen esetrõl tudomást szereztek, és jogorvoslati lehetõséggel kívánnak élni.
A rendezvény lehetõséget nyújt általános kérdések nyilvános megvitatására, illetve az
Egyenlõ Bánásmód Hatóság képviselõjével történõ négyszemközti, konkrét ügyekre vonatkozó egyeztetésre.
Második napirendi pontként az Életet az Éveknek Megyei Nyugdíjas Szövetség tart kihelyezett kistérségi vezetõi ülést, ahol Rubina Sándor, a szervezet elnöke várja az érdeklõdõket.

A rendezvény idõpontja:
2010. február 16., kedd, 14 óra
Helyszín: József Attila Mûvelõdési
Központ, Sárbogárd, Hõsök tere 3.

NKZS

Megnyílt az
Egyenlõ Bánásmód
Hatóság
ügyfélszolgálata!
Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha
neme, faji hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási, vagy világnézeti meggyõzõdése, politikai, vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége), vagy apasága,
szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete,
foglalkoztatási jogviszonyának, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidõs jellege, illetve határozott idõtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb
helyzete, tulajdonsága, vagy jellemzõje (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt kedvezõtlenebb bánásmódban részesül(t), mint
amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben lévõ személy, vagy csoport? Munkatársunk, dr. Kóródi Balázs (8000 Székesfehérvár,
Budai u. 90., H 10.00–12.00 és szerda 14.00–
16.00 óráig) az Esélyek Házában megválaszolja
kérdéseit, kíváncsi tapasztalataira, valamint tájékoztatja arról, hogy jogsértés esetén milyen
lehetõségei vannak a jogérvényesítésre.

Nincs egyedül!
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XV. forduló eredményei

Twister Galaxy–Pentagri Kft.
0:3 (0:0)
Vezette: Tóth Z. Twister: Bognár I., Balogh,
Roszkopf J., Szabó Gy., Bognár T. Csere: Killer I.
Pentagri: Györök, Tóth, Palotás, Kelemen, Bor. Jól
kezdtek a csapatok, már ami az iramot jelentette. A
védelmek remekül zártak, gólveszély nem alakult ki
a tizenkettedik percig. 12. perc: Bognár T. szerelte
Palotást, majdnem baj lett belõle, ugyanis Bognár
T. elügyetlenkedte a helyzetet. 13. perc: Tóth elõzte meg Bognár T.-t, lövése után a labda Balogh hátáról vágódott szögletre. 15. perc: Palotás távolról
próbálta meg bevenni Bognár I. kapuját, aki biztosan védett. 16. perc: Bor gólhelyzetben elcsúszott.
18. perc: Killer alig fejelt kapu mellé. 20. perc: Szabó Gy. lövését Györök kiütötte, a labda Bognár T.
elé került, aki nagy helyzetben lyukat rúgott. 22.
perc: kétszer is gólhelyzetbe került a Pentagri, Balogh I. remek reflexszel ütötte ki a labdát. 26. perc:
Kelemen fejesét védte Bognár. 28. perc: Palotás kísérte a támadást, 2 méterrõl biztosan helyezte a
labdát a kapuba. 29. perc: Kelemen lépett ki, lövése
a kapufán csattant. 31. perc: Szabó Gy. lövését
Györök lábbal hárította. 35. perc: Bort egyedül
hagyták, nem figyeltek rá, közelrõl nem hibázott.
38. perc: Bor ismét eredményes. A gól nélküli elsõ
félidõ után a Pentagri kihasználta az adódó helyzeteket. Gyõzelme így megérdemelt volt. Góllövõk:
Palotás, Bor 2.

Nyiki FC–Alba Autósbolt Cece
1:6 (1:3)
Vezette: Szakács I. Nyiki: Huszti N., Oláh, Kecser,
Felker, Huszti R. Csere: Huszti P., Kovács. Cece:
Fülöp Gy., Kiss, Pintér, Fülöp T., dr. Erdélyi. Csere:
Danicsek, Démuth, Hegedûs, Takács, Tóth. Sárga
lap: Kecser. Góllövõk: Kovács, illetve dr. Erdélyi 2,
Hegedûs 2, Pintér, Fülöp T. A mérkõzést a Bogárdi
TV sportadásában tekinthetik meg.

Sárkeresztúr KIKE–OMV
3:2 (1:1)
Vezette: Tóth Z. Kike: Visi, Madár, Hajdinger J.,
Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
OMV: Györök, Nagy, Halasi, Simon, Deák. Csere:
Derecskei, Gráczer, Herczeg, Killer G. Góllövõk:
Geiger, Sütõ, Hajdinger J., illetve Deák 2. A mérkõzést a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.

Bad Boys–Horváth Ker.
4:2 (3:1)
Vezette: Szakács I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli,
Tóth, Kuti, Juhász. Csere: Hajba, Horváth F.,
Horváth I. Horváth Ker.: Antal, Kovács A., Kovács
R., Horváth J., Horváth D. Csere: Oláh, Pankusz. 1.
perc: góllal kezdõdött a mérkõzés, Kuti felavatta a
Horváth Ker. kapuját. Ez megnyugtatta a Bad Boys
játékosait, míg a Horváth Ker. hibát hibára halmozott. Hiába kiabált Horváth J. játékosaival. 4. perc:
Tóth ment Horváth D. elõl. 6. perc: Horváth D. a kapufát találta el a labdával. 9. perc: Mikuli lövését
Antal kiütötte. 11. perc: Horváth F. kapott Juhásztól jó átadást, amit a kapuba lõtt. 12. perc: Horváth
D. szépített. 17. perc: Juhász lõtt védhetetlen gólt.
26. perc: Kuti talált a kapuba. 36. perc: a menteni
akaró Mikuli a saját kapujába lõtt. Nem sok jót lehet
elmondani a mérkõzésrõl. Õrzi veretlenségét a Bad
Boys. Góllövõk: Kuti 2, Horváth F., Juhász, illetve
Horváth D., Mikuli (öngól).

Toledo 2005–Sárbogarak
3:3 (0:1)
Vezette: Tóth I. Toledo: Fûrész, Csuti, Dombi Z.,
Barabás R., Dombi V. Csere: Horváth, Kiss A.,
Orbán. Sárbogarak: Dizseri P., Gazdag, Dizseri B.,
Steinbach, Németh T. Csere: Kiss, Németh Cs. 2
perc: Gazdag tört elõre, lövése célt tévesztett. 5.
perc: Dombi Z. lövését Dizseri P. szögletre ütötte.
7. perc: Németh T. hagyott ki ziccerhelyzetet. 10.
perc: Steinbach eresztett meg egy erõs lövést,
azonban a labda centiméterekkel ment mellé. 13.
perc: Dombi Z. a kapu fölé lõtt. 19. perc: nagy helyzetet hagyott ki a Toledo. 20. perc: Steinbach tört
elõre, okosan gurított a kapuba. 22. perc: Fûrésznek egymás után kétszer is bizonyítani kellett, hogy
jó kapus. 25. perc: Steinbach futtából félpályáról lövésre szánta el magát, a takarásban lévõ kapus
nem látta a labdát, mely a bal alsó sarokban kötött
ki. 26. perc: Csuti lövése után a labda a kapufáról
Dombi Z. elé került, aki közelrõl nem hibázott. 31.
perc: Németh T. cselei bejöttek, gólhelyzetbe hozta
magát, és most nem hibázott. 32. perc: az eddig
gyengén játszó Barabás góljával szorossá vált az
eredmény. 37. perc: egyérintõs támadás végén
Dombi V. egyenlített. A tabella közepén lévõ két
csapat nem bírt egymással. A döntetlen igazságos
eredmény. Góllövõk: Dombi Z., Barabás R., Dombi
V., illetve Steinbach 2, Németh T.

Spuri–Reál Margit 4:4 (1:2)
Vezette: Tóth Z. Spuri: Kiszl, Deli, Schmidt, Huszár,
Rohonczi. Csere: Kovács. Reál: Géczi, Kiss,
Rozgonyi J., Márton, Fövenyi. Csere: Berzeviczy,
Kovács, Németh, Rozgonyi G. 2. perc: Márton lövése után a labda a kapufát súrolta. 4. perc: Fövenyi
lõtt kapu mellé. 5. perc: Németh szintén a kapufát
találta telibe. 6. perc: Huszár kapott jó indítást
Kiszltõl, de nem tudott megfordulni. 10. perc:
Berzeviczy hagyott ki nagy helyzetet, majd utána
Rohonczi. 11. perc: Kiszl védte Fövenyi lövését. 12.
perc: Huszár átadásából Rohonczi szerzett gólt. 16.
perc: Rozgonyi G. harcosságát dicséri az egyenlítõ
gól. 18. perc: kijátszották a Spuri védelmét, Németh megszerezte a vezetést. 21. perc: Rozgonyi
J. révén a kezdés után növelte elõnyét a Reál. 22.
perc: Kiszl védett vert helyzetben. 24. perc: elõbb
Kiss, majd Németh hibázott gólhelyzetben. 27.
perc: Rohonczi lövésre szánta el magát, a labda
megakadt a kapuban. 33. perc: büntetõhöz jutott a
Spuri, melyet a sértett Rohonczi biztosan értékesített. 35 .perc: Rohonczit nem tudták tartani, góljával átvette a vezetést a Spuri. 37. perc: Németh
egyenlített. Jó mérkõzést vívott a két csapat. A biztos vezetés tudatában azt gondolta a Reál, hogy
megnyerte a mérkõzést, de a jó napot kifogó Spuri
nem adta fel, Rohonczi négy góljával pontot mentett. Góllövõk: Rohonczi 4, illetve Rozgonyi G.,
Németh 2, Rozgonyi J.

Extrém–Légió 2000, Fair Bútor
5:0 (2:0)
Vezette: Tóth Z. Extrém: Oszvald, Major, Dévényi,
Juhász, Horváth T. Légió: Kasos, Lakatos Gy., Németh, Verbóczki, Mondovics. Csere: Baki, Banda,
Lakatos T., Szilágyi Cs. 2. perc: Mondovics nagy
helyzetet hagyott ki. 3. perc: Horváth T. lövése kapu mellé ment. Még ugyanebben a percben Dévényi lövését Kasos szögletre ütötte. 4. perc: Horváth
T. megszerezte a vezetést. 6. perc: Lakatos Gy. lövését Oszvald ütötte szögletre. 7. perc: Horváth T.
szögletébõl a labdát Juhász lõtte be. 11. perc: Németh lõtt kapu mellé. 12. perc: Németh a földön ülõ

kapus fölött 3 méterrõl a kapu fölé bombázott. Óriási helyzet volt. 17. perc: Lakatos Gy. került helyzetbe, de hibázott. 19. perc: Dévényinek kidolgozták a
helyzetet, azonban a kapu mellé lõtt. 20. perc: Juhász lõtt kapu mellé. 24. perc: Dévényi betalált a
ketrecbe. 26. perc: nagy helyzet a Légió kapuja
elõtt, Dévényi azonban hibázott. 27. perc: Mondovics lõtt kapu mellé. 30. perc: Dévényi a kapufát
találta telibe a labdával. 32. perc: Juhász higgadtan
helyezte a játékszert a kapuba. 39. perc: Juhász kapott jó átadást, melyet értékesített. Egymásnak
esett a két csapat. A csere nélkül játszó Extrém értékesítette a helyzeteit, addig a Légió kihagyta. Érthetetlen a jó nevekbõl álló Légió eddigi teljesítménye. Megérdemelt Extrém-siker. Góllövõk: Horváth
T., Juhász 3, Dévényi.

Bad Boys–BB. Truck SE
6:1 (3:1)
Vezette: Tóth Z. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Kuti,
Juhász. Csere: Horváth F., Horváth I., Soós. BB.
Truck: Gilicze, Strausz, Fekete, Pálinkás, Sztojka.
Csere: Dravecz, Gábris, Horváth A. Biztos gyõzelmet aratott a Fair Bútor-csoport listavezetõje. Úgy
látszik, egyik csapat sem tudja megállítani õket
gyõzelmi sorozatukban. Az elsõ játékrészben már
biztos elõnyre tettek szert, melyet a másodikban
még fokoztak is. Igaz, a BB. Trucknak is voltak helyzetei. Ha azokat kihasználja, szorosabb lehetett volna az eredmény. Becsületesen küzdöttek a vesztes
csapat játékosai, azonban ez kevésnek bizonyult.
Idén elõször lépett pályára Soós, mindjárt rúgattak
vele két gólt. Meg is jegyezte Kocka. Góllövõk:
Juhász 2, Soós 2, Kuti, Horváth F., illetve Horváth
A.

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

1 1 2
1 2
2 4
1 8
4 8
3 9
3 9
3 9
3 12

83:19
70:34
69:31
62:34
37:43
39:73
31:69
27:44
37:74
27:61

43
37
37
26
19
13
12
12
9
3

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán
II. Bor József
III. Gráczer László

KIKE
Pentagri
OMV

26 gól
23 gól
20 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys
12 1 - 70:21
2. Horváth Ker.
9 1 2 83:35
3. Reál Margit
5 1 7 64:54
4. BB. Truck
3 - 10 36:102
5. Spuri
1 1 11 38:79
A Reál Margittól -3 pont levonva.

37
28
13
9
4

Góllövõlista:
I. Horváth János
II. Kuti Kálmán
III. Horváth Dávid

Horváth Ker.
Bad Boys
Horváth Ker.

33 gól
25 gól
19 gól

G. F.
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Test, lélek, szellem, közösség
„...hogy jól legyen dolgod...” — e címmel
tartotta több, mint egyórás elõadását dr.
Makkos Gyula, dr. Makkos Norbert édesapja hétfõn este a József Attila Mûvelõdési Központban, Sárbogárdon. Elõadása —
akárcsak fia elõadásai — humoros hangon, a közönség bevonásával zajlott. Életszerû szemléletével igencsak felkeltette
hallgatósága figyelmét. Magyarázatát rajzokkal ábrázolta, s támasztotta alá. Így
könnyedén, mégis komolyan magyarázta
témáját, az emberi egészséget.
Mint elmondta: az egészség négy részbõl
áll, mely ránk, emberekre hat. Az elsõ a
test, melynek a fizikai támadásoknak kell
ellenállnia (például a betegségek, sérülé-

sek, fáradtság). A második a lélek, melynek a lelki bántalmaknak kell ellenállnia
egy egészséges embernél (pl. harag, vagy
féltékenység, irigység). A harmadik a szellem, melynél az agyunkkal végzett munkára hivatkozott. A negyedik pedig a közösség, embertársainkkal fenntartott viszonyunk, melynek ugyancsak nagy hatása van az életünkre. Mind a négy egy
egységként alkotja az egészet, ami megmutatja, mennyire egészséges az ember.
Elõadására nagyon sokan jöttek el, és dr.
Makkos Gyula a végén igen nagy tapsot
kapott.
Hargitai Gergely

Zarándokút Csíksomlyóra
Tisztelt Olvasók!
Fejér megyei közéleti személyek zarándokutat szerveznek az idei
csíksomlyói búcsúra Fejér megyeiek számára. A szervezõk kb. 500
fõ jelentkezésére számítanak. Az elképzelés szerint a Corona
nemzetközi gyorsvonattal történne az utazás, mely kényelmes,
gyors és viszonylag olcsó. Óriás elõnye ennek a megoldásnak,
hogy egy éjszakai utazást követõen (fõleg akik háló- és fekvõhelyes kocsikban utaznak) reggel pihenten érkeznek Csíkszeredára,
majd este egész napos programot követõen újból azonos kényelmi feltételek mellett utazhatnak vissza ugyanabban a szerelvényben. Nincs szükség szállásfoglalásra.

A Corona nemzetközi vonat menetrendi adatai
Odaút — 2010. május 21/22., Budapest, Keleti pályaudvar, indulás: 17.43, Szolnok: 19.03, Csíkszereda: 7.40 (helyi idõ).
Visszaút — 2010. május 22/23., Csíkszereda: 20.29 (helyi idõ),
Szolnok: 6.56, Budapest, Keleti pályaudvar: 8.17.
Budapest–Csíkszereda menetdíjak min. 6 fõs csoport esetén
Oda-vissza díj 1 fõre
felnõtt
1. oszt. ülõhelyes kocsiban
2. oszt. ülõhelyes kocsiban
6 ágyas fülke, fekvõhelyes kocsi
4 ágyas fülke, fekvõhelyes kocsi
3 ágyas fülke, hálókocsi

23.652 Ft
15.271 Ft
18.716 Ft
21.211 Ft
21.967 Ft

gyermek gyermek
6-12 év
12-14 év
12.636 Ft 19.850 Ft
8.446 Ft 12.744 Ft
11.891 Ft 16.189 Ft
14.386 Ft 18.684 Ft
15.142 Ft 19.440 Ft

Székesfehérvárról Budapest, Keleti pályaudvarra szintén külön
vonattal történne az utazás. A visszaút alkalmával ugyanígy. Várható költség oda-vissza: 3.000 Ft/fõ.

Program
2010. május 21. (péntek)
14.30
találkozó a székesfehérvári vasútállomáson
15.00
sajtótájékoztató
15.39
Székesfehérvárról indulás
16.54
érkezés a Keleti pályaudvarra
17.43
indulás a Keleti pályaudvarról
2010. május 22. (szombat)
7.40
érkezés Csíkszeredára
8.00
hivatalos fogadás a zarándokoknak
8.30
delegációk fogadása, sajtótájékoztató
9.00
zarándoklat Csíksomlyóra gyalogosan
11.00
részvétel a szertartáson
19.30
találkozó a vasútállomáson Csíkszeredán
20.29
indulás vissza
2010. május 23. (vasárnap)
8.17
érkezés a Keleti pályaudvarra
11.00
érkezés Székesfehérvárra
Amennyiben részt kíván venni a fenti programon, kérem, hogy azt 2010.
február 18-áig jelezni szíveskedjék Varga Lászlónál személyesen, telefonon, vagy e-mailben.
Telefon: 06 (20) 4145 345, e-mail: katolikusalapitvany@gmail.com.
Tisztelettel a szervezõk nevében:
Varga László hittanár, a Fejér Megyei Közgyûlés tagja
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A REMÉNY VÖLGYE
„Másoknak fénysugárrá válni, ez különösen is a sötét órákban kötelességünk.”

Emlékezés a száz éve elhunyt Friedrich von Bodelschwinghre
„Németország legzseniálisabb koldusa”, bár arisztokrata családban született, mégsem elsõsorban az általa betöltött hivataloknak, sokkal inkább személyiségének és alázatos, a legelesettebbeket felkaroló munkásságának köszönheti, hogy manapság a modern diakónia egyik atyjaként tekinthetünk rá.
Bodelschwingh (1831. március 6.–1910. április 2.) elõkelõ porosz
család sarjaként nevelkedett. Édesapja, Ernst von Bodelschwingh
miniszteri posztokat töltött be a királyi udvarban, míg õ maga a
vele egyidõs herceg, a késõbbi III. Frigyes játszópajtása volt. Lelkiségére meghatározó benyomást tett, hogy szülei egy ébredési
mozgalomhoz csatlakoztak. Az 1848-as forradalmak következtében apja elvesztette állását, a család Berlinbõl Vesztfáliába költözött, ahol 1854-ben a családfõ meghalt. Mindez mélyebb életcél
keresésére indította a fiatal Friedrichet.
Õ maga számolt be azokról a személyes élményekrõl, amelyek során végül elhívást kapott a lelkészi szolgálatra. Az általa igazgatott birtokon dolgozó gyerekeknek különbözõ missziós traktátusok ezreit osztotta szét, mire õ maga is elolvasta az egyiket, és
komolyan a hatása alá került. Neki szólt az igehirdetés szava, amikor egyik este hazafelé tartva betért a szomszéd falu templomába,
ahol a lelkész éppen az ismert igével zárta szolgálatát: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratáshoz.”
Bodelschwingh boldogan és felszabadultan engedett a hívásnak,
és még abban az évben jelentkezett a bábeli missziós prédikátorképzõbe. Teológiai tanulmányait Bázelben, Erlangenben és Berlinben végezte, majd Párizsba került, ahol a helyi német gyülekezet segédlelkésze lett. Gyülekezetének egy része igen szegény körülmények között élt, Bodelschwingh azonban hamar megtalálta
közöttük a szolgálati lehetõséget. Koldus- és utcaseprõ gyerekeket felkaroló szolgálata — melynek során harmóniumjátékra,
imádságra és az evangéliumra tanította õket —, valamint a templom és iskola építésére lehetõséget adó sikeres adománygyûjtése
hamar ismertté tette a nevét.
Párizsi évei alatt kötött házasságot, és hamarosan négy gyermek
boldog édesapja lett. A családot azonban nem várt megpróbáltatás érte, amikor 1869-ben — az ekkor már újból német földön
szolgáló Bodelschwingh — két hét leforgása alatt mind a négy
gyermekét elveszítette egy pusztítót járvány következtében. A
próbatétel azonban bizonyságtétel forrásává vált életükben. Hasonló helyzetben lévõknek hiteles tanúságtételként hangozhatott
a szájából: „Annak idején, amikor elvesztettük négy gyermekünket, átéreztem Isten keménységét, de végtelen irgalmát is.” Ez az
élmény is felkészítette valódi élethivatására, és motiválta akkor,
amikor 1872-ben elvállalta az öt évvel korábban Bielefeldben alapított intézet, a Bethel vezetését.
Az epilepsziás betegeket kezelõ otthon és a Sarepta diakonissza
anyaház Bodelschwingh munkássága nyomán vált „az irgalom városává.” Néhány év múlva már közel négyezer gondozott élt az
otthonban, olyan nagy családot alkotva a gondozókkal és vezetõkkel, ahol mindenkit egyenlõen értékesnek tekintettek. Az intézet
lakói az evangéliumban megszólaló lelki gondozás mellett munkaterápiában részesültek, együtt mûvelték a környékbeli földeket, kézimunkáztak és különbözõ kézmûves-feladatokat tanultak
meg. Adományokból építették fel a Sion templomot, mely lelki
otthonává vált betegeknek, magányosoknak, utcagyerekeknek,
hajléktalanoknak, koldusoknak. Ennek alapkövét maga III. Frigyes, a fiatalkori jó barát rakta le, szimbolizálva azt a mentalitást,

mellyel Bodelschwingh élete során családi kapcsolatait és összeköttetéseit a Bethel és más missziói területek szolgálatába állította.
Az 1880-as évektõl kezdve figyelme a hontalan vándorszegények
felé is kiterjedt, akik számára az „alamizsna helyett munkát” mottó jegyében, a Bielefeld környéki terméketlen pusztákon nagybirtokot vásárolva teremtett munkalehetõséget. A helyes keresztény
életvitel megtanítása mellett küzdött az alkoholizmus fenyegetõ
veszélye ellen. Kezdeményezésére késõbb a mozgalommá szélesedett vándorállomások hálózata jött létre a nincstelen vándormunkások számára. A városi hajléktalan fiatalokat a „Remény
Völgye”, a „Kegyelem Völgye”, a „Magasztalás Völgye” nevû intézményekben emberhez méltó körülményekhez juttatta. Parlamenti képviselõként törvényjavaslatokat is sikerült elfogadtatnia
tevékenysége érdekében.
Szinte felsorolni is nehéz mindazokat a kezdeményezéseket,
amelyeket a bel- és külmisszió területén elindított, õ azonban így
foglalta össze — számunkra is iránymutatóan — ezzel kapcsolatos hitvallását:
„Az igazi diakóna az, amikor a szeretet nagy tudományát tanulgatjuk, s közben igyekszünk megállni az alázatos szolgálat vizsgáját.” Tevékeny földi életének végére érve száz éve, 1910. árpilis
2-án tért haza teremtõ Urához.
Gyõri Dávid
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Meghívó

Meghívó

Szeretettel meghívjuk
a Mészöly Géza Általános
Iskoláért Alapítvány báljára,
melyet

a 2010. február 20-án
19 órakor kezdõdõ
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MÛVÉSZEINK
SOROZAT
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

TUNDÓ KLÁRA
FOTÓMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSÁRA.

2010. február 13-án
tartunk.
19.00 órától köszöntõ, gyermekmûsor.
20.00 órakor vacsora.

TÁNCBEMUTATÓRA,
„KOSZORÚCSKÁRA”,
amikor is az általános iskola tanulói
az elõzõ hetek táncóráin tanultakat
mutatják be.

Helyszín: mûvelõdési ház,
Cece.

Menü — elõétel: kacsamell zöldségágyon; fõétel: lyoni sertésborda, kijevi
csirkemell mandulás bundában, parázsburgonya, mexikói rizs, káposztasaláta.
Zene: cecei Szabó zenekar.
Belépõjegy (2.500 Ft), pártolójegy
(mely érvényes a gyermekmûsor megtekintésére is) kapható az SZMK-vezetõknél és az osztályfõnököknél.
Tombola a helyszínen (100 Ft).
A bál bevételét az alapítvány az iskola
járdáinak felújítására, balesetmentesítésére, versenyek finanszírozására, jutalmakra, jutalomkirándulásra és az év
végi könyvjutalmak megvásárlására kívánja fordítani.
Találkozzunk, legyünk együtt gyermekeinkért!
Iskolaszék, SZMK

Ezt követõen mindenkit várunk
a bálra, ahol sor kerül a bálkirály és a
bálkirálynõ megválasztására!
A zenét Szabó László szolgáltatja.
A belépõjegy ára: 500 Ft.
Mindenkit nagyon
sok szeretettel várunk!

TORKOS
CSÜTÖRTÖK
Ebédeljen–vacsorázzon
féláron
a Patkó csárdában
február 18-án!
Asztalfoglalás a 06 30 2266 707-es
telefonon.

Helyszín: a régi községháza
kiállítótermei.
Idõpont: 2010. február 19.
17.30 óra.
A kiállítást megnyitja:
Leszkovszki Albin tanár.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és
környéke eseményeirõl

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt

Szeretettel várjuk a Sárszentmiklósi
Általános Iskola
szülõi munkaközösségének

2010. február 13-án 20 órától tartandó

Valentin-napi bálunkra.
Helyszín: Sáregres, mûvelõdési ház.
A jó hangulatról Vörös József gondoskodik. Belépõdíj: 500 Ft.

Kérjük, támogassa egy kellemes est keretében egyesületünket!
Lehetõség van a számlánkra való befizetéssel, illetve a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával is támogatni tevékenységünket.
Mindenféle segítséget köszönettel fogadunk!
Számlaszámunk: OTP Bank, Sárbogárd 11736051-20014232.
Adószámunk: 18497939-1-07.
A bevételt a gyermekek részére rendezendõ kulturális és szabadidõs programok költségeinek biztosítására fordítjuk.
Sáregresért Közhasznú Egyesület

ALAPÍTVÁNYI
BÁLJÁRA
2010. február 20-án
18 órára
az általános iskola aulájába.
Gyerekmûsor, vacsora, büfé, tánc, tombola.
A mulatós hangulatról az EFKA zenekar gondoskodik!
Belépõ ára vacsorával: 2.500 Ft.

14

CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA
RECEPTJEI
Csülöksült

Hozzávalók: 1 db sertéscsülök, 1 csokor rozmaring, 10 dkg
füstölt szalonna, õrölt majoránna, 4-5 nagy gerezd fokhagyma,
1 db sütõzacskó, só.
A szalonnát felszeleteljük kis csíkokra, és összekeverjük majoránnával. A húst megtûzdeljük a következõ módon: fõleg a csontok
mellett felszúrjuk, beledugunk 1 fokhagymát, szalonnacsíkokat és
1 szál rozmaringot. Amikor elhasználtuk a tûzdeléshez való anyagot, bedörzsöljük a húst sóval, és a sütõzacskóba kötjük. Lassú tûzön, nagy türelemmel sütjük, min. 2 órán át, attól függõen, mekkora a hús (2-3-as fokozaton). Tálaláskor ecetes almapaprika és
hagymás krumpli a köret.

Athéni sertésszelet
Hozzávalók: 4 szelet karaj, 1 gerezd fokhagyma, 3 evõkanál
olaj, só, õrölt bors, 2 kávéskanál oregano, 1 citrom leve.
Elkészítés: a húst olajban megpirítjuk, hozzáadjuk a megtisztított,
szétnyomott fokhagymát, a sót, borsot és az oreganót. Vízzel feleresztjük, puhára pároljuk. Amikor a levét nagyjából elfõtte, és a
hús is megpuhult, citromlével savanyítjuk. Burgonyapürével, vagy
párolt rizzsel tálaljuk.

Bakonyi sertésborda
Hozzávalók: 1 kg sertéskaraj, 10 dkg zsír, 3 dkg só, 15 dkg
vöröshagyma, 15 dkg liszt, 2,5 dl tejföl, 10 dkg füstölt szalonna, 10 dkg pirospaprika, 15 dkg lecsó (vagy 15 dkg zöldpaprika, 10 dkg paradicsom).
Elkészítés: a fölszeletelt sertéskarajt húsverõvel kiverjük, a széleket késsel bevagdossuk. Mindkét oldalát lisztbe mártva serpenyõben — kevés zsírban — megsütjük. Lábosban sorjában lerakjuk,
majd az apróra összevágott szalonnát üvegesre pirítjuk. Az összevágott hagymát megpirítjuk, a fele pirospaprikával megszórjuk,
majd kevés csontlével, vagy vízzel fölengedjük és ráöntjük a húsra.
Sózzuk, és majdnem puhára pároljuk. Hozzátesszük az összevágott
zöldpaprikát, paradicsomot, a megmaradt pirospaprikát, majd behabarjuk, és jól kiforraljuk. Tálaláskor meglocsoljuk kevés tejföllel,
megszórjuk pirospaprikával, zöldpaprika- és paradicsomkarikákkal
díszítjük. Körítésként galuskát, vagy párolt rizst adunk hozzá.
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DÜHÖNGÉS
Meg kell bolondulni! Magyarországon milliók nem tudnak megélni a fizetésükbõl, gyermekek százezrei éheznek, családokat zavarnak ki a lakásukból,
mert képtelenek törleszteni a részletet, s ugyanakkor, mint tudjuk, számosan könnyedén vesznek föl tízmilliós, százmilliós végkielégítéseket a magyar nép adójából, bizony, a mi pénzünkbõl. Az embernek ökölbe szorul a
keze, csikorgatja a fogát, de nem tehet semmit.
A fõpolgármester hétfõn reggel megnyiratkozott, megmosta és valamilyen
fényes kenceficével bekente, igen gondosan elválasztotta nõbolondító haját, aztán kamerák kereszttüzében egy órán keresztül, ország-világ elõtt kifejtette, hogy õ errõl az egész harácsolásról nem tudott semmit, és legfõbb
tanácsadója, akit a rendõrség õrizetbe vett, igenis talpig rendes ember. Én
nem tudom, mi van a fõpolgármester munkaköri leírásában, de ha egy, a vezetése alatt levõ apparátusban milliárdok elfolynak a közpénzbõl, akkor
nem kellett volna rózsaszín nyakkendõt kötnie, amikor elõadja a magamentegetését. Elképzelni nem tudom, hogy ugyan, ki a legfõbb felelõs, ha nem a
legfõbb vezetõ. Mi másért kapja õ a legmagasabb fizetést, ha nem a felelõsségvállalás ellenében? Meg kell azonban szoknunk, hogy mifelénk a nagyfõnökök inkább a magas bérek felvételében, paloták építésében versengenek, a felelõsségvállalást áthárítják a szürke beosztottakra. Nem is csodálkozom, az volna a csodálatos, ha Demszky lemondana. Volt bizonyos önhitt
pimaszság abban, ahogy közölte, hogy megbízatását októberig kitölti. Nyilvánvaló, hogy mozdíthatatlan. Kérdésem: biztos, hogy helyénvaló kis hazánkat demokratikus államnak tekinteni?
De nem, nem ez az én igazi gondom és bajom. Amikor az utcán lõtték, rugdosták a békés népet, akkor a fõhatalommal kapcsolatos maradék illúzióim
is szétfoszlottak, mint a cigaretta füstje. Az igazi baj itt azoknál van, akik felvették a tízmilliókat. Mert ez az elit átfogó, gyógyíthatatlan rothadását mutatja. Nekik teljesen mindegy, hogy bajban van az ország, milliók élnek nyomorszinten, szakadék szélén a nemzetgazdaság. Az a fontos, hogy mennél
több milliócskát fölmarkoljanak, táskáikban elhelyezzenek, boldogan hazavigyenek, s lehetõleg külföldi bankoknál, cégeknél elhelyezzenek. Vajon
nem mozdul bennük valami, amikor ellépkednek a koldus kis mûanyag dobozkája, a hajléktalan cihája mellett? Nem rémlik föl a tudatukban, hogy a
közlekedési cégük, amelynek mennél jobb mûködtetése fõleg az õ dolguk
volna, a tönkremenetel szélén tántorog, miközben õk kilopják a közlekedõ
szemét? Persze, hogy nem törõdnek ezzel. Nem törõdnek a dolgokkal, csak a
saját hasznukkal. Kicsit megijedek, hogy ilyen emberekre vannak bízva fontos dolgaink. Valahogy az az ember érzése, hogy egy emberi vonás hiányzik
a lelkükbõl. Lelkileg olyanok, mintha testileg féllábúak volnának. Nem vetõdik fel a tudatukban az a kérdés, hogy mi az ember, mi a dolgunk a világon.
Egyesek olyasmit rebesgetnek, hogy ezek a nagy pénzfelvevõk nem a saját
komfortjukra, arany tükörkereteikre lopnak, hanem a pártkassza feltöltögetése céljából. Hogy legyen pénz a kampányra, az óriásplakátokra. Hogy a
nép mennél nagyobb számban szavazzon arra, ami van.
Hát mit mondjak? Ez sem tölt el nagy megnyugvással.
(L. A.)

Bajor szelet
Hozzávalók: 4 db közepes burgonya, 6 szelet kicsontozott karaj, 1 db hagyma, 1 db paradicsom, 1 db paprika, 2 tojás, bors,
vegeta, Piros Arany, õrölt paprika, 1 dl tej, 1/2 dl olaj, 1 doboz
nagy tejföl.
Elkészítés: kikenjük a tepsit olajjal, vagy zsírral. A nyers burgonyát
félujjnyi vastagon felszeleteljük és berakjuk a tepsibe alulra, kicsit
megsózzuk. A húst kiklopfoljuk és a burgonyára ráterítjük. A húst is
kicsit megsózzuk, és minden hússzeletre 1 karika hagyma, 1 karika
paradicsom és egy karika paprika kerül. Öntet: 2 tojást, borsot,
vegetát, Piros Aranyat, kis pirospaprikát (mindenbõl keveset), 1 dl
tejet, 1/2 dl olajat, valamint a tejfölt összekeverjük és a húsra ráöntjük. Hideg sütõbe kell tenni, és egy óráig sütni.

Heti
idõjárás
A következõ napokban is folytatódik a hideg, télies idõ. Csütörtökön és pénteken a felettünk lévõ mediterrán ciklon alakítja idõjárásunkat, többfelé havazik majd. Fõként a csütörtöki erõs szél okozhat hófúvásokat. Szombaton eltávozik környezetünkbõl a ciklon, így a
hétvégén újra csendesebb idõre számíthatunk. A minimumhõmérséklet a hétvégéig -5 fokos tartományig alakul, a kevésbé felhõs hétvégén süllyed majd mélyebbre. A csúcshõmérséklet fagypont körül várható.
www.metnet.hu
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A vérszerzõdés
— Anonymus krónikája nyomán —

Rejtvény
1. A pontok helyére ellentétes jelentésû
szavakat írj! Ha jól dolgoztál, a beírtak
kezdõbetûibõl újabb szót kapsz megfejtésül. Melyik ez?
......................... – lenn
......................... – erre
......................... – hosszú
......................... – kevés
......................... – ebbe
......................... – igen
......................... – szegény
2. Tegyétek ki a hiányzó mûveleti jeleket!
8 2 4=10
8 2 4=14
8 2 4=6

Az Úr születésének 819. esztendejében
Ügyek, aki Mágóg király nemzetségébõl
származott, és Szittyaország nemes vezére
volt, feleségül vette Önedbelia vezér Emes
nevû lányát. Ettõl fia született, akit Álmosnak neveztek el.
Álmos csodálatos esemény miatt kapta a
nevét: amikor anyja a gyermekét várta, álmában egy turulmadarat látott, amely
mintegy rászállva megtermékenyítette. És
úgy tûnt neki, hogy méhébõl forrás fakad,
és ágyékából dicsõ királyok származnak,
de nem a saját földjükön sokasodnak el.
Minthogy az alvás közben feltûnõ képet
magyar nyelven álomnak mondják, és a fiú
születését álom jósolta meg, azért nevezték õt Álmosnak.
Álmos pedig szép, barna arcú, fekete szemû, magas és karcsú termetû ifjúvá serdült. Jóakaratú, bõkezû, bölcs és bátor katona lett belõle. Amikor pedig az érett kort
elérte, hatalmasabb és bölcsebb volt Szitytyaország minden vezérénél, ezért az ország minden dolgát abban az idõben az õ
tanácsai szerint intézték.
Amikor Álmos vezér érett ifjúvá serdült,
feleségül vette egy nemes vezér lányát. Ettõl született Árpád nevû fia, akit magával
vitt Pannóniába.
Mert Szittyaország földje annyira megtelt
az ott született nép sokaságával, hogy az a
föld a népet már sem táplálni, sem befogadni nem bírta.
Ezért a hét fejedelmi személy, akit mind a
mai napig hét magyarnak neveznek, nem
tûrhette a hely szûkösségét, tehát elhatározta, hogy szülõföldjét elhagyja, és olyan
földet foglal magának, melyen laknia lehet. Ekkor kiválasztották Pannónia földjét, mert azt hallották a szállongó hírekbõl,
hogy az a föld Attila királyé volt, akinek
ivadékából Álmos vezér, Árpád atyja származott.

Ekkor a hét fejedelmi személy közös és
igaz értelemmel belátta, hogy a megkezdett útnak végére csak úgy járhat, ha vezér
és parancsoló lesz fölötte. Ezért szabad
akaratból, közös elhatározással megválasztották vezérül magukat, sõt fiaik fiainak is az utolsó nemzedékig Álmost és
azokat, akik nemzetségébõl származnak.
Akkor közös akarattal Álmos vezérnek azt
mondták:
— A mai naptól fogva téged vezérnek és
parancsolónak választunk, és amerre szerencséd vezet, oda téged követünk.
Ezután a hét fejedelmi személy — pogány
szokás szerint — Álmos vezérért saját vérét egy edénybe csorgatta, és így tette esküvést. És ámbár pogányok voltak, mégis azt
a hitet, amelyet akkor esküjükre tettek,
egészen halálukig megtartották.
Az eskü elsõ szakasza így hangzott:
— Ameddig életünk tart, sõt utódaink életének fogytáig mindig Álmos vezér ivadéka lesz a vezérünk.
Az eskü második szakasza így hangzott:
— Ami jószágot közösen szerzünk, mindenkinek része legyen abban.
Az eskü harmadik szakasza így hangzott:
— Azok a fejedelmi személyek, akik szabad akaratukból Álmost vezérnek választották, soha a vezér tanácsából ki ne maradjanak.
Az eskü negyedik szakasza így hangzott:
— Ha valaki az utódok közül a vezér személyéhez hûtelen lenne, és viszályt keltene
a vezér és rokonai között, annak úgy hulljon a vére, ahogy a miénk hullott, amikor
Álmossal vérszerzõdést kötöttünk.
Az eskü ötödik szakasza így hangzott:
— Hogyha valaki az utódok közül a vérszerzõdést megszegné, azt örök átok sújtsa.
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

3. Pótoljátok a következõ szólásokból a
hiányzó szavakat!
.......... esõ aranyat ér,
.........., mint a macska a forró kását.
.......... a keze alatt a munka.
Egyik kutya, másik ..........
Beküldési határidõ: 2010. február 16.

Szeretettel várunk
mindenkit

2010. február 12-én
19 órakor

A PÓTSZILVESZTER,
FARSANG ÉS
VALENTIN-NAP
ALKALMÁBÓL
megrendezésre kerülõ bálra,
a rétszilasi klubhelyiségbe.
A zenét Efka–Tomi
szolgáltatja.
Támogatói jegy: 500 Ft.
Rétszilasért Egyesület
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Február 13., SZOMBAT
MTV: 5.45 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 9.30
Inami 9.50 Víziduma 9.55 Ötös fogat 10.30 Ókori kalandok 11.00 Teknõc a láthatáron 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Stílus 12.30 Egészség ABC 13.00 Nõi
szemmel 13.30 XXI. Téli Olimpiai Játékok, 2010 16.15 Euro-Taxi 16.45 A varieté csillagai 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 XXI. Téli Olimpiai
Játékok, 2010 23.50 Hírek 0.00 Gyermekkereskedelem Indiában és Nepálban
0.45 Koncertek az A38 hajón 1.40 Élet az északi határon
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 Daybreak – Idõbe zárva 14.40 Tengeri õrjárat 15.40 Szökésben
16.40 Folt a zsákját 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A függetlenség
napja 22.30 A csontember 0.45 Ments meg! 1.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 10.05 Dinoszauruszok – A Föld
urai 10.40 Nagyon különleges ügyosztály 11.10 Babavilág 11.40 Borkultusz
12.10 A láthatatlan ember 13.10 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.15 Bajnokok Ligája magazin 14.50 Rejtélyek kalandorai 15.50 A parti õrség 16.50 Két
és fél kém 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Golyóálló szerzetes 21.40 Életfogytig 23.45 James Bond: Holdkelte 1.50 Kalandjárat 2.20 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 21.58
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 14., VASÁRNAP
MTV: 5.45 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 Újra találkozunk 10.05 A sokszínû vallás 10.20 Evangélikus magazin
10.45 Baptista ifjúsági mûsor 10.50 Zsidó konyha 11.05 Mai hitvallások 12.00
Hírek 12.05 Gyõri Szabó József énekel 12.35 XXI. Téli Olimpiai játékok, 2010
15.00 Karácsonyi Cupido 16.35 Térerõ 17.05 Panoráma 17.35 Magyarország
története 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás szabadsága 21.00 XXI. Téli Olimpiai Játékok, 2010 23.35 Esti beszélgetés Müller
Péterrel 0.05 Hírek 0.10 Az utókor ítélete 0.40 TS – Motorsport 1.10
Magyarország története 1.40 Panoráma 2.10 Sao Paulo
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Pókember 10.25 Játék 11.30
Menetrend 12.00 Híradó 12.05 Havazin 12.35 Doki 14.30 Nász-nap 15.00 Titkos küldetés 15.55 Lost In Space 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Csonthülye 2. – Csapás a múltból 22.10 Heti hetes 23.30 Kótyagos szerelem
1.10 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 10.20
Mókás állatvilág 10.50 Világszám 11.20 Két testõr 11.50 Stahl konyhája 12.20
Kalandjárat 12.50 Száguldó vipera 13.50 Tequila és Bonetti 14.50 Baywatch
Hawaii 15.50 Áldott jó nyomozó 16.50 A szerelmes levél 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Ha igaz volna.. 21.50 Frizbi Hajdú Péterrel 22.50 Elsõszámú
ellenségem 23.50 Képírók 2.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet 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 21.04 Rádiószínház 21.58
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Február 15., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szólás szabadsága 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin
14.05 Domovina 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek
16.45 A magányos cédrus 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.30 Állatfarm 23.00
Prizma 23.15 Hírek 23.20 Memento 23.30 XXI. Téli Olimpiai Játékok, 2010
1.35 A pap, a látnok és az afrikai varázsló 2.35 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 A szerelem hálójában 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.15 Dollhouse – A felejtés ára 23.30
Vészhelyzet 1.20 Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.05 Teleshop 11.10 Maszk 13.20
Kvízió 14.50 Dokik 15.20 Charlie, majom a családban 16.20 Bûbájos boszorkák
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.15 Jóban-Rosszban
21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály 0.20 Tények
este 0.50 EZO. TV 1.40 Frankenstein 3.05 Holló – Út a mennyországba 3.55
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Téglatestek 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Népzene 0.10 Éjszaka

Február 16., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 XXI.
Téli Olimpiai Játékok, 2010 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.30 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35
XXI. Téli Olimpiai Játékok, 2010 17.15 Körzeti híradók 17.25 Hírek 17.35
McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Önök kérték! 20.55 XXI. Téli Olimpiai Játékok, 2010 23.35 Kedd este 0.05 Prizma 0.20 Hírek 0.25 Memento 0.35 XXI. Téli Olimpiai Játékok, 2010 2.35
Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 A sors útjai 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.15 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.10 Szexragadozó
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.15 Teleshop 11.20 Mike kapitány
hadjárata 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.20 Charlie, majom a családban 16.20
Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.15
Bajnokok Ligája 23.35 A médium 0.35 Tények este 1.05 EZO.TV 1.55 Utolsó
vacsora az arabs szürkénél 3.25 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Téglatestek 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Február 17., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 XXI.
Téli Olimpiai Játékok, 2010 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.30 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35
Kormányváró 15.05 XXI. Téli Olimpiai Játékok, 2010 17.15 Körzeti híradók
17.25 Hírek 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este 21.30 XXI. Téli
Olimpiai Játékok, 2010 2.05 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Tenger, lányok, szerelem 16.20 Rubi, az elbûvölõ
szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Húgom, nem húgom 23.20 Kegyetlen és
szokatlan 1.20 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 10.30 Teleshop 11.35 Az ördög lelkén
szárad 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.20 Charlie, majom a családban 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.15
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Szellemekkel suttogó 0.25 Tények este 0.55 EZO.TV 1.45 Így készült az Igazából apa
címû magyar film 2.15 Az ártatlanság útja 3.40 Két testõr
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Téglatestek 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Február 18., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 XXI.
Téli Olimpiai Játékok, 2010 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 XXI. Téli
Olimpiai Játékok, 2010 17.15 Körzeti híradók 17.25 Hírek 17.35 McLeod lányai
18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kassza 20.55 XXI.
Téli Olimpiai Játékok, 2010 23.35 Csütörtök este 0.05 Prizma 0.20 Hírek 0.25
Memento 0.35 XXI. Téli Olimpiai Játékok, 2010 2.05 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Bohókás nyomozás 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Legyen Ön is milliomos Fábry Sándorral és híres vendégeivel 23.10 Házon kívül 23.45 Európai Idõ 0.05 Alias 1.00 Reflektor 1.15
Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 A
Wendell Baker balhé 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.20 Charlie, majom a családban 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a
tortán 20.15 Jóban-Rosszban 21.20 Mr. Balhé 23.05 Agykontroll 0.05 Tények
este 0.35 EZO.TV 1.25 GSG 9 – Az elit kommandó 2.15 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Téglatestek 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 19., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 XXI.
Téli Olimpiai Játékok, 2010 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.30 XXI. Téli Olimpiai Játékok, 2010 17.15 Körzeti híradók 17.25 Hírek 17.35 McLeod lányai 18.25 A
palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00 Péntek este
21.30 XXI. Téli Olimpiai Játékok, 2010 2.05 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Muppet-show New Yorkban 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.15 Gyilkos
elmék 23.20 A hatalom hálójában 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Odaát 1.45
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.00 Teleshop 11.05 Old
Shatterhand 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.20 Charlie, majom a családban 16.20
Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.15
Jóban-Rosszban 21.20 Éberség 22.50 Az elveszett szoba 23.50 Tények este
0.20 EZO.TV 1.10 Csillagkapu 2.00 Alexandra pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Téglatestek 13.30 Az
unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30
Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

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.
Február 13., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Novák K. Zsolt: Sárbogárd az I.
világháború és a forradalmak korában (100’), 20 éves a
Sárkeresztúri Újság (35’), Olvassunk egymásnak 2010 (100’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 A Fidesz jelöltje (20’), A Honvéd
Bajtársi Egyesület rendezvényei (30’), Sikeres alapi polgárõrök
(15’), Betörések a Suszterhegyen (20’), Bál Töbörzsökön (60’)
Február 14., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Novák K.
Zsolt: Sárbogárd az I. világháború és a forradalmak korában
(100’), 20 éves a Sárkeresztúri Újság (35’), Olvassunk egymásnak
2010 (100’) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00 Berkes Sándor: Apokalipszis 3.
Február 15., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Fidesz jelöltje
(20’), A Honvéd Bajtársi Egyesület rendezvényei (30’), Sikeres
alapi polgárõrök (15’), Betörések a Suszterhegyen (20’), Bál
Töbörzsökön (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci 19.00 Heti
híradó 20.00 Beszélgetés Varga Gábor tanyáján (ism.)
Február 16., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Berkes Sándor: Apokalipszis 3. 13.00 Heti híradó 15.00 Beszélgetés Varga Gábor tanyáján (ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Makkos Gyula elõadása
(70’)
Február 17., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Makkos Gyula
elõadása (70’) 13.00 Heti híradó 15.00 Sanghaj vendégeket vár
(8’), Fúvósbál (40’), Jobbik-fórum (60’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci
Február 18., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Makkos Gyula elõadása (70’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Berkes Sándor: Apokalipszis 3.
Február 19. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Sanghaj vendégeket vár (8’), Fúvósbál (40’), Jobbik-fórum (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Berkes Sándor: Apokalipszis 3. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Dr. Makkos Gyula elõadása (70’)
***
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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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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.
FARSANGI JELMEZEK kölcsönözhetõk
Sárbogárdon az OTP-vel szemben
a 101 KISRUHA ÜZLETBEN.
ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, OLCSÓ ÁRAK!
06 30 500 7389
Sárbogárdon, Tompa Mihály utcában
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 70 708 1222
SZÕNYEGTISZTÍTÁS!
Patyolat, Sárbogárd (posta mögött)
06 20 619 0935
Elsõ emeleti erkélyes LAKÁS ELADÓ.
06 30 302 0586
Kétszintes CSALÁDI HÁZ
Sárbogárd, Alapi úton ELADÓ.
06 30 473 3669
Átköltöztem KOZMETIKÁVAL,
SZOLÁRIUMMAL a ROSSMANN
MELLETTI ÜZLETHELYISÉGBE!
Almádi Zsuzsanna 06 20 448 3153
JOGOSÍTVÁNY! BABI AUTÓSISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS
SEGÉDMOTOR-KERÉKPÁR VEZETÕI
tanfolyamot indít RÉSZLETFIZETÉSSEL
február 19-én, 18 órakor Sárbogárdon
a mûvelõdési központban.
Jelentkezés: a helyszínen.
06 30 993 9285
Egy új kor kezdete
a szoláriumozásban: „BRONZ KOR”.
Válts bérletet, SZOLIZZ 55 Ft-ért
PERCENKÉNT, és érezd a különbséget.
GLANCE SZOLÁRIUM, a Posta mögött.
VETÕMAG-AKCIÓ! –10 %! Február
15-20-ig, kivéve PROFI VETÕMAGOK.
GAZDABOLT ÉS FAISKOLA, Sárbogárd,
Ady E. út 224. Telefon: 06 25 462 214
HASZNÁLTBÚTOROK,
AJÁNDÉKTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK
(Rossmann mellett),
nyitva: H-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig;
ÁRPÁD-LAKÓTELEPEN:
nyitva szombatonként, 8-13-ig.

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Eladó bébihordozó, valamint biztonsági üléssé alakítható bébihordozó, mindkettõ 2009. évi. Telefon:
06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.
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.
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.
Pénzügyes tanfolyam gyakorlati képzéssel
www.kepzes.ewk.hu
Csatlakozzon! Induló Lottó Club. 06 (20) 289
2267.
Pénztárosi állást keresek. 06 (20) 289 2267. (2314447)
Sárbogárd központjában (Ady E. út) 40 m2-es, bejáratott üzlet, bõvítési lehetõségekkel eladó. 06
(20) 342 0788.
Hízott sertések eladók. 06 (30) 301 8966. (2314593)
Panellakás sürgõsen eladó Árpád-lakótelepen, 54
m2, 4. emeleti, felújított. 06 (30) 2694 276.
Hízók eladók. 06 (70) 315 3395. (2314548)
Figyelem! Nyugdíjasoknak is hitel 80 éves korig,
alkalmazottaknak többféle megoldás a nehéz idõkre! Hétvégén is hívhat! 06 (30) 241 7364.
Bébiszittert keresek Sárbogárd és Sárszentmiklós
közötti buszközlekedéssel történõ óvodába járáshoz és hazakíséréshez. 06 (70) 770 7292. (2314386)
Suzuki Ignisre 4 db, acélfelnire szerelt, új állapotban lévõ téli gumik eladók. 06 (25) 460 271, 06 (30)
425 9919. (2314426)

Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy

KENYÉR- ÉS
PÉKÁRU ÜZLET

2010. február 11. Bogárd és Vidéke

Rock Café
2010. február 12. (péntek)

Valentin-napi fotót készítünk
rólad, melyet e-mail címre
elküldünk!
Valentin-napi

TITÁN-koncert
Sárbogárdon,
a mûvházban.
Vörös tojótyúk vásár! 450 Ft/db. Megrendelhetõ
február 15-ig. Szállítás február közepén. 06 (25)
462 189, 06 (30) 442 4971, Bondor Jánosné, Sárbogárd, Tinódi u. 202.
Családi ház kiadó, azonnali költözéssel. 06 (30)
274 9412. (2314397)
Chocolate Brown, az igazi csokicsõ! Páratlan
barnítóerõ leégés nélkül, egészségesebben, olcsóbban, sokkal jobbat! 70 Ft/perc. Zsuzsa Kozmetika, Sárbogárd, a Mol-kúttal szemben. 06 (25)
468 198. (2314768)
Telefonos munkatársakat keresek. 06 (30) 652
0996. (2314767)
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rövid
határidõvel kedvezõ áron pálinkafõzést vállal. 06
(30) 927 5627, 06 (22) 430 183. (2314766)
63-as fõút mellett Székesfehérvártól 11 km-re épülõ termálfürdõnél kúria jellegû családi ház 260 m2,
nagy földterülettel eladó. 06 (20) 314 7741.
Sárbogárd központjában 1,5 szobás, gázfûtéses,
társasházi lakás eladó. Irányár: 1 millió forint. 06
(70) 284 4691.

FARSANGI BÁL
nyílt Sárszentmiklóson,
a Köztársaság út 185.
szám alatt.
(Caloria Diszkont mellett.)

Kenyerek és péksütemények
széles választékával, valamint

KEDVEZÕ ÁRAKKAL
várjuk vásárlóinkat!
Minden nap 14 órától friss pékáru!
Nyitva tartási idõnk:
H-P: 5-17 óráig, Szo: 6-12 óráig.

a Patkó csárdában
február 20-án!
Jelmezben, vagy anélkül
várjuk vendégeinket.

Belépõ vacsorával: 3.000 Ft/fõ.
Asztalfoglalás a 06 30 2266 707-es
telefonon.

Bogárd és Vidéke 2010. február 11.
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AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
A FAIR BÚTORHÁZ AJÁNLATA
10 %
KEDVEZMÉNY
CSAK
MOST

Handa Csaba,
az Ön bútorosa

Továbbá kaphatók:
* FENYÕBÚTOROK,
* SZIVACSOS, RUGÓS ÉS BIOMATRACOK,
* ÁGYBETÉTEK,
* GARDRÓBOK, * SZEKRÉNYEK,
* SZEKRÉNYSOROK,

minden raktáron lévõ kárpitos bútorra!
Az elsõ HÁROM vásárló, aki 120.000 Ft felett
vásárol, EXTRA AJÁNDÉKOT kap.
Akciónk február 11-étõl március 31-éig érvényes.

* KISBÚTOROK
(számítógépasztal, komód, tévéállvány stb.)
* KONYHABÚTOROK,
* TÁLALÓK,
* ÉTKEZÕGARNITÚRÁK

FAIR BÚTORHÁZ — Sárbogárd, Köztársaság út 93.
06 20 545 1958, 06 20 9826 630
E-mail: fairkft@tolna.net, fax: 06 25 469 986
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Gondolkodjunk!
Sejtettem, hogy a testületi ülésen történik
valami. Feszült légkörben kezdõdött, a
testbeszédek arra engedtek következtetni:
valaki valamire készül.
Aztán a jegyzõ kb. 15 perc múltán egyszer
csak elfelejtett folyamatosan írni, elkezdett magyarázkodni, miért jár a polgármesternek 193.250 Ft cafetéria-juttatás.
Idegesség tünetei, vörös fej, kéztördelés
stb.
Tényleg sajnáltam õket, mert õk még talán
nem is tudják, hogy meg vannak „átkozva”.
Egy vérbeli „profi boszi” kívánta nekik,
hogy soha ne tudjanak egymástól megszabadulni, és úgy látszik, „bejön” a jóslat,
együtt dõl a mutatvány.
Errõl jut eszembe: talán nálunk is el lehet
kezdeni vizsgálni a mai slágereket — hivatali hatalommal való visszaélés, hûtlen
kezelés stb.?
Egyeseknek láthatóan kényelmetlen volt,
hogy januárban még létszámleépítés, a város rossz helyzete volt a téma, februárban
meg már a polgármester zsebének tömése.
Mégis megszavazták, és ettõl valahogyan
„felszabadultak”. Jött a szokásos nyegleség, leszólás és beszólás.
A szünet után jött a választási kampány,
sárbogárdi módra. Ne tessék csodálkozni!
Igen, a testületi ülésen!
Nem kívánok pártharcokba bonyolódni,
én is csak pontokba szedem az érzéseimet:
1. Még szerencse, hogy nekünk nem telik
gépi szavazásra, mert egy kezet könnyebb
kezelni, mint három gomb közül egyet kiválasztani — az már komoly kombinációs
készséget igényelne, mely egyes képviselõk képességeit meghaladja.
2. Az emberi hülyeség határtalan. Vannak
olyan emberek, akik nem érzik a „korlátaikat” sem emberileg, sem egészségügyileg, sehogy.
3. A buta, képzetlen, de képviselõnek újra
készülõ emberek közösségünk érdekében
gondolják meg magukat, mert ennek a városnak már annyi.
4. Tiszteletem azoknak, akik „rühelkedtek”, és nem röhögtek a testületi ülésen
történtek miatt.
Egyszer eljön az igazság pillanata, nem ma,
majd késõbb, történelmi távlatokban.
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

AUTÓSLUSSZKULCSOT
találtak
a Petõfi utcában február 7-én,
vasárnap.
Átvehetõ a szerkesztõségben.

Kirakjuk a falra?
MIÉRT BETEG MAGYARORSZÁG
A MERCER FELMÉRÉSE SZERINT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ország
Egyesült Arab Emirátusok
Hongkong
Oroszország
Tajvan
Dél-Korea
Szingapúr
Argentína
Írország
Japán
Kína
USA
Mexikó
Szlovákia
Franciaország
Brazília
Malajzia
Svájc
Egyesült Királyság
Ausztrália
Kanada
Spanyolország
India
Németország
Svédország
Csehország
Törökország
Hollandia
Lengyelország
Olaszország
Dánia
Belgium
Magyarország

Adózónál marad
95,0
91,1
87,0
85,0
84,4
84,4
80,9
80,4
79,9
79,6
79,1
78,6
78,6
77,7
77,5
77,4
76,5
73,8
72,9
71,3
71,0
70,9
69,5
69,3
67,0
65,2
62,8
62,7
61,4
60,1
59,6
51,5

Elvonás
5,0
8,9
13,0
15,0
15,6
15,6
15,6
19,6
20,1
20,4
20,9
21,4
21,4
22,3
22,5
22,6
23,5
26,2
27,1
28,7
29,0
29,1
30,5
30,7
33,0
34,8
37,2
37,4
38,6
39,9
40,4
48,5

„Nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk!” (Wass Albert)
És Magyarországon a megmaradt pénzünkbõl az unió egyik legmagasabb forgalmi
adójával még további 25 %-ot elvesznek … sok esetben duplán — pl. élelmiszer-vásárlás 25 %, ugyanez (ha megemésztetted) a WC vízöblítése révén további 25 %
adóval terhelt.
Azaz nemcsak több bõrt húznak le rólunk, hanem még a …-t is kipasszírozzák belõlünk.
/H/

Kinyílt a krókusz
A tavasz hírnöke a téltemetõ és a hóvirág után a krókusz. Cserépbe ültetve akkor is elhozza a tavasz hangulatát a lakásba, ha odakint méteres hó borítja a
tájat, s jeges szélben didereg a világ.
Névnapi ajándék volt ez a cserép virág, a
földbõl épphogy kibújt növénykékkel. S
láss csodát, egy hét múlva az ablakban
sorra pattantak ki a kék virágok, s köszöntek a ház gazdájának és az ablakon
besütõ téli napsugárnak.
/H/

