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Bor mellett együtt

Zajlik a gárdaper

A borok szerelmesei jöttek össze egy vidám találkára szombaton
este a cecei Milos-kastélyban. Több mint ötven borbarát foglalt
helyet a szépen terített asztalok körül — fõként persze férfiak,
Dionüszosz igaz hívei.

A sárbogárdi városi bíróságon e hét hétfõtõl kezdõdõen több napon át, s még jövõ héten hétfõn és pénteken is tart a gárdisták pere. Mint ismeretes, a feloszlatott Magyar Gárda egyenruhájában
jelentek meg tavaly októberben Kálozon a gárdisták, s ott összetûzésbe kerültek a helyi cigánysággal. Ugyancsak egyenruhában
jelentek meg Cecén, a Jobbik kampányrendezvényén és Sárbogárdon is több esetben.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Súlyos baleset
órákig útzárral
Bevezetõként Varga Gábor polgármester mondott egy kis köszöntõt, melynek végén fölállva emelte mindenki poharát azokra
a társakra, akik már nem lehetnek közöttük, majd a közös
együttlétre.

Fotók: www.langlovagok.hu

A Búzavirág népdalkör virágszálai szépen sorjában, csinos kötényben szolgálták fel az általuk készített vacsorát: pörköltet, fõtt
krumplit és hozzá való savanyúságot. Az ízletes étek elfogyasztása
után az asztalokra került a borkorcsolya, no, és nem utolsósorban
a cecei talajon táplált, szépen csillogó borok. Büszkén kóstoltatták nedûiket a szõlõsgazdák — s nemigen akadt, aki visszautasította volna a szíves kínálást.
A családias társaságban, persze, nemcsak a szomjoltó esett jól,
hanem az éjszakába nyúló beszélgetés is.

Február 15-én 6.24kor a 63-as fõút 87-es
kilométerszelvényében Székesfehérvár
irányából Aba felé
tartó haladása közben egy Opel Astra
sofõrje feltehetõen
elaludt, emiatt áttért
a szemközti sávba,
ahol ütközött egy érkezõ Volvo jármûszerelvénnyel. Az ütközést követõen a kamion az árokban, a személyautó az úttest melletti havas földterületen állt meg. Az Opel sofõrjét a tûzoltók vágták ki a roncsból, a
mentõk súlyos, töréses sérülésekkel szállították kórházba. Az
árokba borult kamion mentési munkái miatt több órán át tartott a
63-as úton az útzár, ezért Káloz felé kellett kerülni az autósoknak.

Hargitai Kiss Virág

FMRFK-hír
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Farsangi mulatság a nyugdíjasklubban
A sárbogárdi nyugdíjasklubban hétfõn
délután kosárszámra sütötték az asszonyok a szép szalagos fánkot. Otthonról hozott házi baracklekvárral kínálták. Ez teremtette meg a farsangi hangulatot. Persze, a fánkevéssel nem ért véget a farsang,

boszorkány, és látványos jelenetet mutatott be Jancsi és Juliska a vasorrú bábával,
akit végül a kemencébe vetettek. A virágárus lány jó vásárt csinált, mert mind eladta a virágait. Belépett aztán a terembe egy
mexikói tehénpásztor is méteres karimájú

ezután következett csak a java! A vállalkozó szellemû tagok beöltöztek mindenféle
jelmezbe, s úgy vonultak be a klubba.
Lúdas Matyi Döbrögit vezette rabszíjon, s
Döbröginek térden állva kellett megígérnie, hogy felhagy a kapzsisággal. Sárközi
Imre arab sejknek öltözött, de volt angyal,

kalapjában, majd három cigányasszony
perdült középre, s elkezdõdött Faragó
Lajos zenéjére a késõ estig tartó mulatság,
ami közben még tombolasorsolásra is idõt
szakítottak.
Hargitai Lajos

Településõröket képeztek
Pénteken délután véget ért az a három napos oktatás, amely a
szolgálatba álló vagy már szolgáló településõrök tudástárát hivatott bõvíteni. Fejér megye rendõrsége valamennyi szolgálati ágtól
biztosította az elõadókat. Igyekeztek áttekinteni, milyen esetekkel találkozhatnak az õrök tevékenységük során, és melyek azok
a teendõk, amelyeket tehetnek, sõt célszerû megtenniük településük biztonságának jobbítása érdekében.
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.
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.
A képzésre 2010. február 10-11-12-én került sor a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság tantermében, amelyre a településõri pályázaton induló több mint hatvan településrõl közel 130 fõ jelezte
érkezését.

Naponta reggel 8.00-tól kora délutánig tartottak az elõadások. A
településõrök ennek kapcsán betekintést nyerhettek a településõrség mûködésébe, feladataival kapcsolatos teendõkbe, alkotmányjogi, közigazgatás-jogi, polgárjogi és egyéb jogi ismereteket
sajátíthattak el. Elõadást hallhattak a büntetõjogi és a büntetõeljárás-jogi, valamint a szabálysértési jogi ismeretekkel kapcsolatban is, valamint gyakorlati tanácsokkal látták el a rendõrtisztek a
településõröket, tekintettel arra, hogy az elõadások érintették az
intézkedéstaktikai ismereteket, valamint az elsõsegélynyújtás és a
kommunikáció, valamint a konfliktuskezelés témaköreit is.
Természetes, hogy az igazi kérdések majd a gyakorlati életben fogalmazódnak meg. Bár többen már szolgálatba álltak, így van rálátásuk a dologra, a településõröket akkor sem hagyja magára a
rendõrség. A körzeti megbízottakkal napi kapcsolatban lesznek,
így a felvetõdõ kérdésekre gyors, pontos, szakszerû válaszokat
kaphatnak, egészen addig, míg a kellõ jártasságot meg nem szerzik. Abától Zámolyig a települési önkormányzatok zöme elkötelezett a program mellett, amit mi sem bizonyít jobban, hogy néhány település polgármestere maga is beült az „iskolapadba”,
hogy meghallgassa a téma elõadóit.
R. Szabó Ágnes, FMRFK-szóvivõ
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Zajlik a gárdaper
Folytatás az 1. oldalról.
A rendõrség szabálysértési eljárást kezdeményezett az egyenruhások ellen „feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében
való részvétel” miatt.
Dr. Boda Orsolya, a Fejér Megyei Bíróság elnökhelyettese arról
tájékoztatta lapunkat, hogy mintegy 50 esetben hozott a sárbogárdi rendõrkapitányság elmarasztaló határozatot, ezekbõl negyven ügyben került sor bírósági eljárásra, tíz esetben tudomásul
vették a rendõrség határozatát.
Hétfõn 14 személy ellen hoztak ítéletet. Az eljárás alá vontak
többségét felmentették a szabálysértési felelõsség alól, a többiekkel szemben pedig a kiszabott pénzbírságot mellõzte, helyette figyelmeztetést adott, illetve több esetben csökkentette a bírság
összegét a bíróság. Egy személyt ítéltek el, õt pénzbírsággal sújtották, a bírói ítéletben történt indoklás szerint a cselekmény társadalomra való veszélyessége miatt.
Hargitai Lajos

„Atomkamion” Cecén

A paksi atomerõmû egy kamionra felépített tájékoztató- és látogatóközpontot vándoroltat az atomerõmû 30 km-es körzetében
lévõ településeken. A települések központjában tartózkodik egy
napot ez a kiállítás. Itt helyi polgárok, iskolás és óvodás csoportok
ismerkedhetnek az atomerõmû mûködésével, annak biztonsági
rendszerével. Látványos tablók során végigsétálva úgy érezheti a
látogató, mintha õ is ott lenne, benézne az erõmû blokkjainak
mélyére, madártávlatból látná az egész létesítményt a Dunával.
A kiállítás egyik fontos célja a tájékoztatás mellett, hogy megnyerje a lakosság támogatását ahhoz, hogy épülhessen másik, esetleg
másik két erõmûblokk is. A kiállítás azt kívánja megmutatni, hogy
az energia elõállításának ez a legtisztább, legbiztonságosabb
módja.
Cecén a kultúrház udvarán várta kedden a kiállítás a látogatókat.
Szerdán Sáregresen, csütörtökön Simontornyán fogadják az
érdeklõdõket.
Hargitai Lajos
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Kávépénz
A Bogárdi TV üzenõfalán keresztül több hozzászóló is kifejtette
véleményét a hivatali cafetéria-juttatások kapcsán. Ezek közt szerepelt az is, hogy a múlt heti Napló címû testületi tudósításban
pontatlanul szerepeltek a cafetéria-juttatások, mivelhogy a zárójelben az adható egyéb juttatások lettek felsorolva.
Valóban, a kötelezõen adandó cafetéria-juttatások (a köztisztviselõk választása szerint) üdülési csekk, meleg étkezési utalvány, iskolarendszerû képzés, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, önkéntes egészség-, vagy nyugdíjpénztári támogatás, otthoni
internethasználat támogatása lehetnek. A Naplóban zárójelben
felsoroltak pedig az ezen felül adható (visszatérítendõ, illetve
vissza nem térítendõ szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi) juttatások.
Egy földi halandónak, mint én, valahogy nem fér a fejébe, hogy
ugyanaz, ami a legtöbb embernek csak adható (illetve megvont)
járandóság, az a köztisztviselõknek és a polgármesternek kötelezõ (!). Tulajdonképpen mindegy, milyen jogcímen kapják azt a
jövedelmet — tény, hogy kapják.
Az is megfogalmazódott az üzenõfalon, hogy a polgármester elleni hangulatkeltésre ne a köztisztviselõk juttatásait használják fel.
Amennyiben ez a nyilvános ülésen elhangzott információ hangulatot kelt, arról nem én tehetek.
A hangulatot például az kelti, hogy miközben megszavazták a
cafetériát a polgármesternek, többek között 14 ember elbocsátásáról döntöttek a nevelési–oktatási intézményeknél.
Felkorbácsolja a kedélyeket az is, hogy a törvények és jogszabályok aránytalan elõnyöket nyújtanak megalkotóiknak, holdudvaruknak és a szükségesnél terebélyesebb állam- és közigazgatásnak, miközben annyi a munkanélküli, hogy lassan nem lesz kirõl
lehúzni a nemhogy 77, de egy bõrt se. És miközben a befizetett
adónk által ugyanolyan jogú állampolgárok vagyunk, mint a politikusok meg a köztisztviselõk, mégis magasról lesajnálnak bennünket (tisztelet a kivételnek), mert nem tudjuk, mit is rejt a szépen csengõ idegen szó: „cafetéria”. A „tudatlan” ember egyet
azért felfog: amit õ nem kap meg, azt a köztisztséget betöltõk
igen.
Na, hát ezért nem fogja senki megsajnálni se a közszolgákat, se a
polgármestert a „pórnépbõl”.
Hargitai Kiss Virág

Farsang Rétszilason
Idén is megrendezésre került Rétszilason a farsangi mulatság.
Nagyon örültem, hogy a nagy megbetegedések idõszakában is el
tudtak jönni farsangunkra: a hercegnõk, akikre a kis katona és a
serif vigyázott, hajtotta lovát a kis cowboy, eljött a katicabogár,
pókember és Drakula is. A mulatság tánccal kezdõdött, Efka-Tomi zenélt a gyerkõcöknek, majd rajzoltunk, színeztünk és játszottunk. Köszönjük a sok finomságot, üdítõket!
Reiterné Gotthárd Nóra, Rétszilasért Egyesület

Új bútor az iskolába
A gyerekek és a pedagógusok nagy örömére a cecei Illyés Gyula Általános Iskola
pályázaton több tanterem teljes berendezésére nyert támogatást. A bútorokat
hétfõn állították be a tantermekbe. A gyerekek boldogan vették birtokba az új
szerzeményeket.
Kedden délelõtt éppen akkor jártam az iskolában, amikor egy ládában almát hoztak be a gyerekeknek. Arra is pályáztak, hogy a gyerekek rendszeresen kaphassák
e vitamindús gyümölcsöt. Így jut minden gyerek ebben az iskolában reggel egy
szép piros szabolcsi almához.
/H/
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Megtömték az automatát
Február 11-én 16.50-kor egy cecei vendéglátó-ipari egységbõl érkezett jelzés, hogy
öt ismeretlen a nyerõautomatába papírpénzt gyûrt, a vezetéket átkötötték, a gépbõl így közel 90.000 Ft-ot nyertek. Megállapítást nyert, hogy a gép riasztóját kikapcsolták, és kivették belõle a benne lévõ
pénzt is. Az egység alkalmazottja több órás
késedelemmel értesítette a rendõrséget a
történtekrõl, aminek szemtanúja volt.

Nem jött be a csel

ütõvel fejbe ütötte az apját, amitõl a családfõ homloka vérezni kezdett. Az élettárs
késõbb viszont úgy nyilatkozott, hogy õ
ütötte fejbe a férfit. Az elsõdleges vizsgálat
szerint a családfõ egy vasvilla által okozott
sérülést is elszenvedett, azonban késõbb
megállapítást nyert, hogy sérülését feltehetõen egy kés okozhatta. A sérültet a
mentõ beszállította a Dunaújvárosi Szent
Pantaleon Kórházba, ahol sérülései miatt
mûtétet hajtottak rajta végre, jelenleg az
intenzív osztályon fekszik, sérülése egyelõre nyolc napon túl gyógyuló, súlyos. Kihallgatása a késõbbiekben lesz lehetséges. Az
orvos szerint a szúrás szervet nem ért. A
dolgot tovább bonyolítja, hogy a sérült férfi kórházba szállítása közben a mentõsöknek azt mondta, hogy nagyobbik fia szúrta
meg, viszont a mûtét megkezdése elõtt
már kisebbik fiát nevezte meg elkövetõként. Azt hihetnénk, hogy ennél bonyolultabb már nem lehet a dolog, ám a megszúrt
ember élettársa kihallgatása során elmondta, hogy az élettársa kezében volt egy
kés, azzal hadonászott össze-vissza, többször elesett vele, és véleménye szerint bele
is eshetett a késbe.
A rendõrség a szemle során teljes eszközarzenált foglalt le: baltát, vasvillát, baseballütõt, klopfolót, nyújtófát, késeket, törött székeket és egy bárdot. A két fiút bûncselekmény elkövetésének gyanúja miatt
elõállították. A dunaújvárosi nyomozók a
további kihallgatásoktól remélik az ügy
teljes körû megnyugtató vizsgálatát.

Csütörtökön délelõtt a járõrök egy Fiatot
és a benne ülõ két férfit vonták ellenõrzés
alá. A sofõr tudta magáról, hogy vaj van a
fején, gondolta, kicselezi az egyenruhásokat, de nem jött be…
A Fiat sofõrje egy huszáros lendülettel a
mellette ülõ utasa adatait kezdte bediktálni az õt igazoltató rendõrnek, de elvétette
az egyik dátumot. Utasa viszont a sofõr
adatait mondta be, akirõl a nyilvántartóból
kiderült, hogy négy évre el van tiltva a vezetéstõl, mert korábban maradandó fogyatékosságot eredményezõ közlekedési balesetet okozott, mégpedig ittasan. Ami —
ha utasként ül egy autóban — nem játszott
volna különösebb szerepet, de a járõröknek gyanús lett az elvétett születési dátum,
és bekísérték pontosításra a két delikvenst.
A fényképes nyilvántartó képei alapján
szembesültek a valósággal. Az eredetileg
volán mögött ülõ férfi ellen volt érvényben
az eltiltó határozat, és mivel ennek ellenére vett részt a forgalomban, szabálysértési
õrizetbe vették. Barátját, aki a rendõri
intézkedés erejéig nevét adta a „cselhez”,
gyanúsítotti kihallgatását követõen elengedték.

Február 15-én Vajtán a kenyérbolt ajtaján
lévõ rácsról leverték a lakatot, az ajtó ablakát betörték, és így bejutva az üzletbõl
készpénzt vittek el.

Aki szúrt, aki nem …

Halott a patakparton

Ha nem rendõrségi jegyzõkönyvek tanúsítanák a történteket, akár burleszkfilmbe is
beleillene az alábbi családi veszekedés.
Csütörtökön este egy mezõfalvai családi
házban zajló veszekedés miatt érkezett segélyhívás a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság ügyeletére. A bejelentõ elmondta,
hogy a veszekedésnek valószínûleg sérültje is van, ezért mentõ is kellene. A megállapítás szerint az ominózus lakásban egy 49
éves férfi él családjával. A férfi, miután ittasan ment haza, kötekedni kezdett a családjával, ami többek között abban nyilvánult meg, hogy élettársát egy székkel megütötte, aki ennek következtében nyolc napon túl gyógyuló csonttörést szenvedett,
továbbá a székkel 16 éves lányát is megütötte, aki szerencsére csak könnyû, nyolc
napon belül gyógyuló kézsérülést szenvedett. A házban tartózkodó két (27 és 17
éves) fiú próbálta „leállítani” a családfõt.
Dulakodtak vele, majd az elsõdleges adatok szerint az idõsebbik fiú egy baseball-

Alsószentivánon, a Honvéd utca végén, a
falutól kb. 100 méterre lévõ patakpart szélén egy elhunyt férfire bukkantak. A 48
éves helybéli férfin nem volt sérülés, az orvos a halál okaként elsõdlegesen a kihûlést
valószínûsítette. A halál pontos okát szakértõ fogja megállapítani.

A rácson át mentek be

Laptop és villanymotor
Február 16-án Alapon egy családi házból
gépeket és laptopot, valamint a hozzá tartozó istállóból egy villanymotort vitt el ismeretlen tettes.

Közlekedési verseny
iskolásoknak
A Fejér Megyei Baleset-megelõzési Bizottság megrendezte az általános iskola
negyedik és nyolcadik osztályos tanulóinak közlekedésismereti tanulmányi versenye megyei döntõjét.

2010. február 18. Bogárd és Vidéke
Az elsõ fordulón — amit az iskolák saját
maguk rendeztek meg — összesen 1300
gyerek vett részt. Innen kerültek be a legjobbak a megyei döntõbe, összesen 20 általános iskola 19 negyedikese és 18 nyolcadikosa. Jöttek gyerekek Sárbogárdról, Csórról, Mórról, Mezõszilasról, Vértesboglárról, Enyingrõl, Válról, Abáról, Adonyból, Nagyvenyimrõl, valamint Dunaújváros és Székesfehérvár több iskolájából is.
A megmérettetés helyszíne a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság volt. Az elméleti
feladatok megoldása, vagyis a KRESZteszt kitöltése a fõkapitányság tantermében zajlott, míg az ügyességi pálya helyszíne a fõkapitányság tornaterme volt. Itt a
gyerekeknek kerékpárral kellett végigmenni az akadálypályán, lehetõleg minél
kevesebb hibapontot szerezve.
A negyedik osztályosok versenyében harmadik lett Gergely Nikolett Vértesboglárról. Második helyen végzett Komjáti
Norbert István a dunaújvárosi Arany János Általános Iskolából. Az elsõ helyet
Szabó Dávid Tibor, a dunaújvárosi Dózsa
György Általános Iskola tanulója szerezte
meg.
A nyolcadik osztályosok között harmadik
helyen végzett Illés Éva Sárbogárdról. A
képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel Hegyi Bálint Mezõszilasról. Elsõ
lett Molnár Gábor, a fehérvári Munkácsy
Mihály Általános Iskola diákja.
Az országos versenyen — amit április
15-17-én Szeghalmon rendeznek meg —
megyénket a két elsõ helyezett képviseli,
azaz Szabó Dávid Tibor (jobbról) és Molnár Gábor (balról).
Gratulálunk nekik, és sok sikert kívánunk
az országos megmérettetésen!
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Elfogták a fatolvajt
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya eljárást indított február 6-án ismeretlen tettes ellen, aki január 30-a és
február 5-e közötti idõpontban Sárbogárd
település külterületén lévõ tanyáról kivágott és eltulajdonított kb. 120 q tûzifát. A
bûncselekménnyel okozott kár 300.000 Ft.
A nyomozás során az elkövetõ személye ismertté vált. Az elkövetõ lakhelyén a házkutatás eredményre vezetett, az eltulajdonított tûzifát, valamint az elkövetés eszközét (egy személygépkocsit) lefoglalták. A
bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy ellen nagyobb értékre elkövetett lopás bûntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Elfogták az alapi betörõket
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya eljárást indított február 29-én ismeretlen tettesek ellen, akik a fenti napon
egy Alap településen található lakatlan
családi házba a kerítés nagykapujának lakatját lefeszítve az udvarra bementek. Az
ott lévõ melléképület ajtaját lefeszítették,
és az ott talált kordéval vasalkatrészeket
hordtak ki az udvarból, majd azokat lerak-
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va visszamentek, és a lakóház ablakát betörve oda is bementek, és kutatást végeztek. Cselekményük során megzavarták
õket, így a helyszínrõl sietve távoztak.
A nyomozás során az elkövetõk személye
ismertté vált, ellenük eljárás indult.

Elfogták a zsarolókat
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya eljárást indított február 8-án több
személy ellen, akik Sáreges településen
bántalmaztak egy fiatalkorú személyt.
A fenti napon az esti órákban 6 személy az
említett fiatalkorú sáregresi lakost hamis
indokkal egy magánlakásba csalták, ott
bántalmazták azzal a célzattal, hogy jogosnak vélt vagyoni igényüknek érvényt szerezzenek. Ezen motiváció folytán a bántalmazott személyt szabadságától megfosztották. Akarata ellenére egészen addig
korlátozták szabad mozgásában, amíg a
sértett el nem szökött.
Ellenük önbíráskodás bûntette, valamint
személyi szabadság megsértése bûntette
miatt indult eljárás.

HÍREK, ESEMÉNYEK

Közbiztonsági fórum
Rétszilason
Csütörtökön a rétszilasi klubban a Sárbogárdi Rendõrkapitányság munkatársai
nagy érdeklõdés mellett közbiztonsági fórumot tartottak. Hasonló fórumokat rendeztek már más településeken is. A legutóbbiak egyikérõl, az alapi nyugdíjasklubban rendezett fórumról korábban már
beszámoltunk az újságban.

Hamis zálogcédula
az ékszerboltban
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya eljárást indított ismeretlen tettes
ellen, aki február 12-én a délelõtti órákban
megjelent egy sárbogárdi lakosnál azzal a
céllal, hogy egy hamisított zálogjegyet adjon el 30.000 Ft-ért. A sértett nem volt hajlandó megvásárolni a zálogcédulát, mivel
már egy alkalommal 50.000 Ft-ért vásárolt
zálogcédulát, de az hamis volt. A zálogjeggyel a sértett és a felkínáló személy a
sértett ékszerboltjába mentek, majd amikor a cédula a sértetthez került, jelezte a
jegyet felkínáló személynek, hogy értesíti a
rendõrséget, mely kijelentést követõen az
elkövetõ sietve távozott a boltból.
A nyomozás során megállapítást nyert,
hogy az illetõ csalás vétsége kísérletének
elkövetésével gyanúsítható.
Továbbá a sértett személy információi
alapján a bûncselekménnyel gyanúsítható
személy lopottnak vélt tárgyakat kínált korábban az ékszerbolt tulajdonosának,
azonban a tulajdonos nem vásárolt tõle
semmit, hiszen hallott az elmúlt hetekben
történt lopásokról, és úgy vélte, hogy lopottak a felkínált tárgyak.
Méhes Dóra r. zls., bûnmegelõzési elõadó,
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági
bejelentések és
segítségkérések a
polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ
telefonszámon:
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delmében. A rendõrök nem gyõzik eleget
hangoztatni, hogy zárni kell a kaput, ne
tartsanak otthon az emberek nagyobb
pénzösszeget, tartsák a pénzüket a bankban, ne engedjenek be idegen árusokat a
lakásba, és fõként ne vásároljanak ismeretlen eredetû, netán lopásból, rablásból
származó árut, mert ezáltal orgazdává is
válhatnak, ami bûncselekmény.
A hozzászólók panaszolták, hogy a határban egyre nagyobb mértékben elszaporodnak a terménylopások, s ha megfogják is a
tolvajt, többnyire nincs súlyos következménye a tettének az alacsony kárérték miatt. Nincs olyan törvény, ami visszatartó
erejû lenne. Sajnos a bûnözõk egy lépéssel
mindig az igazságszolgáltatás elõtt járnak,
s kibújnak a felelõsségre vonás alól.

E fórumok célja, hogy megismertessék a
polgárokat, fõként az idõs embereket
azokkal a veszélyekkel, amelyek által bûncselekmények áldozataivá válhatnak.
Dr. Ozsváth Zsolt, Sárbogárd rendõrkapitánya beszélt arról, hogy milyen rafinált
módszerekkel próbálják házalók, trükkös
tolvajok megszerezni a gyanútlan emberek
pénzét, értékeit, s beszélt arról, hogyan lehet ez ellen védekezni. Ezzel kapcsolatban
egy kisfilmet is levetítettek. A rendõrkapitány hangsúlyozta, hogy a megváltozott világban elsõsorban az emberek közti szolidaritás erõsítése, az egymásra figyelés, a
fokozott körültekintés nyújt hatékony védelmet a bûnözõkkel szemben. Ebben a
rendõrséggel, polgárõrséggel való együttmûködés mellett fontos, hogy mindenki
tegyen meg mindent vagyona, értékei vé-

E fórumok azért fontosak, mert a bûnmegelõzést segítik, s arra irányítják a figyelmet,
hogy a közbiztonság kérdése nem egyedül
a rendõrség ügye, hanem valamennyiünk
felelõssége, s valamennyien együtt tehetünk annak érdekében, hogy javuljon a
közbiztonság.
Hargitai Lajos

„Vigyázz magadra!”
Bûnmegelõzési kiállítás
A vándorkiállítás 19 tablóból áll, amely könnyûszerkezetû installációval rendelkezik.
A kiállítás anyaga a rendõrség ifjúságvédelmi tevékenységére, az adott korcsoportot
fenyegetõ kockázatokra fókuszál, részben a sértetti, részben az elkövetõi oldal felõl
elemezve azokat. A kiállítás anyaga természetesen diákok, felnõttek, pedagógusok
részére is hasznos ismeretekkel szolgál, hiszen a 19 tabló tartalma felöleli szinte az
összes bûnmegelõzési területet.
A kiállítás megtekintésének helyszíne
a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ (Sárbogárd, Hõsök tere 3.).
Idõpontjai: 2010. március 8–10-ig, 10.00–16.00 óráig.

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

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Méhes Dóra r. zls., bûnmegelõzési elõadó, Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Miklósi hírek
A híreket az iskola újságíró szakkörösei készítették: Varga Júlia, Kiss Erika, Szabó Tünde, Tõke Ferenc, Szõke Fanni, Boros Dóra, Bögyös Tamara és Zobák Dominika, Zelmanné Varga Zsuzsanna tanárnõ vezetésével.

TERÜLETI KAZINCZY-VERSENY
AZ ISKOLÁNKBAN
Iskolánk a magyar kultúra napja alkalmából január 22-én, ahogy
arról már az újság hasábjain is beszámoltunk, a felsõ tagozatosok
számára Kazinczy-versenyt rendezett. A cikk megjelenése óta
megszülettek az eredmények is: az 5-6. évfolyamon a versenyt
Bátai Nóra 5. a osztályos tanuló, a 7-8. évfolyamon pedig Tõke Ferenc 8. b-s diák nyerte. Õk ketten készültek a területi fordulóra,
melyet a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Fejér
Megyei Irodájának kérésére területi központként a mi iskolánk
rendezhetett meg február 10-én 14 órakor.

A megmérettetésre 6 iskolából érkeztek gyerekek hozzánk: Rácalmásról, Cecérõl, a Mészöly Géza Általános Iskolából, a Petõfi
Sándor Gimnáziumból, a Szent István Általános Iskolából és természetesen a Sárszentmiklósi Általános Iskolából.
A versenyzés kellemes hangulatban, de a szabályok pontos betartásával történt. Kettõ órakor a versenyközponttól kapott boríték
felbontásával fény derült a kötelezõ szövegekre, melyet a tanulók
a szabadon választott szöveg után kellett, hogy felolvassanak.
Mindegyik szöveg nyelvünk mai helyzetét és szerepét boncolgatta
ebben a gyorsan változó világban. Íme egy rövid idézet az egyik
kötelezõ szövegbõl, mely Szakonyi Károly „Vallomás” címû írásából való: „Egy nemzet addig létezik, amíg megõrzi anyanyelvét.
Tudunk különbözõ okok miatt elsorvadt vagy eltûnt nyelvekrõl,
ez a veszély elsõsorban a kis népeket fenyegetheti. A magyar nyelv

sok elviselt veszély ellenére él, és azt hiszem, van olyan erõs, hogy
minden nyelvi támadást kibírjon. Ezért aztán, s ebben hiszek, nem
fog kipusztulni.” Ilyen, és ehhez hasonló fontos gondolatokról
olvashattak a gyerekek, hallhattak a zsûritagok és vihettek haza
lelki útravalóként mindannyian.
Természetesen a délután végén eredményhirdetésre is sor került.
A verseny során a zsûri pontozta a diákok szöveghûségét, szünettartását, természetes beszédét, szövegértését és hangképzését.
Ennek alapján az 5-6. évfolyamosok között 1. helyezést ért el Kiszl
Fanni a Petõfi Sándor Gimnáziumból, a 7-8. évfolyamosok közül
pedig Dedecsik Ferenc a rácalmási iskolából. Területünket õ fogja képviselni áprilisban a dunántúli regionális fordulón Balatonbogláron. Iskolánk tanulója, Bátai Nóra 2. helyezést ért el.
Gratulálunk minden versenyzõnek!
Külön öröm volt számunkra házigazdaként, hogy a résztvevõ iskolák kifejezték köszönetüket a szívélyes fogadtatásért, a szervezésért és a kis vendéglátásáért.

Farsang a Zengõ Óvodában
A farsangot a gyermekek mindig nagy izgalommal várják. Így volt
ez az elmúlt pénteken is, amikor a gyermekek jelmezekbe, maskarákba bújhattak, mintha tényleg a mesevilágból léptek volna elõ.
Az egész hét a farsangi készülõdés jegyében telt el.
Szerdán a Kölyökidõ Alapítvány járt nálunk, bûvészmutatványnyal, arcfestéssel kedveskedtek a gyermekeinknek.
Majd pénteken következett „az igazi farsangi buli”. A maskarák
között egyaránt megjelentek hercegnõk, pókemberek, Piroskák,
békák, indiánok, katicabogarak, kalózok, macik stb.
Reggel nyolctól fél tízig a szülõk is betekintést nyertek egy kis mulatságba. Ezt követõen az óvoda aulájában az óvó nénik mesejá-

tékkal szórakoztatták a gyerekeket. A „Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj” és a „Kacor király” címû mesejátékot adták elõ. A gyerekek nagy tapssal és önfeledt kacagással jutalmazták õket. Ezután
tánc következett, így búcsúztattuk a telet óvodánkban.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden szülõnek, nagyszülõnek, hogy farsangi fánkkal, üdítõvel, süteményekkel kedveskedve tették élvezetesebbé óvodásainknak az idei farsangi mulatságot.
A Zengõ Óvoda óvodásai és dolgozói nevében:
Fûrész Józsefné
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MIT VÁRNAK, MIT REMÉLNEK
A POLGÁRMESTEREK?
Varga Gábor, Cece község polgármestere, a Fidesz országgyûlési képviselõ-jelöltje
találkozóra hívta polgármestertársait a választókerületbõl. Erre múlt csütörtökön
Rétimajorban kerítettek sort.
A találkozóra invitáló levélbõl idézek:
Tisztelt Polgármestertársam!
Olyan idõkben élünk, amelyek próbára teszik a közösségeinket. Ez különösen igaz a
mi térségünkre, Fejér megye déli részére. Bár
értünk el sikereket az elmúlt két évtizedben,
sok-sok fejlesztés és beruházás révén komfortossá tettük településeinket, alapvetõ célkitûzésünket, a hátrányos helyzet megszüntetését nem sikerült elérnünk. A magas munkanélküliség, a rendkívül nehéz szociális
helyzet, a rossz közbiztonság, az alapinfrastruktúra hiányosságai keserítik meg az itt élõk
mindennapjait, egyre többen érzik kilátástalannak a helyzetüket.
Válság van az országban, amely hatványozottan jelenik meg az Enyingi, a Sárbogárdi
és a Sárvíz kistérségekben. E nehéz idõszakban a helyi közösségek vezetõinek, a polgármestereknek a felelõssége is megsokszorozódik, hiszen a kialakult válság fordulópontot
jelent valamennyi település számára. Ha
nem vigyázunk magunkra és egymásra, ha
nem segítünk egymásnak, akkor senki sem
fog ránk vigyázni, és senki sem fog rajtunk segíteni.
Jómagam az elkövetkezõ négy évben —
amennyiben a választók bizalmát elnyerem
— a polgármesterség mellett országgyûlési
képviselõként is szeretném elõmozdítani a
térségünk fejlõdését. A munkám során szoros kapcsolatot kívánok kiépíteni a polgármesterekkel, helyi képviselõ-testületekkel, a
gazdasági élet szereplõivel és a civil szervezetekkel, illetve valamennyi választópolgárral.
A válság a fontos kérdések felvetésének idõszaka.
Határozzuk meg közösen a céljainkat, nagyokat és kisebbeket egyaránt, találjuk meg a
hozzájuk vezetõ utakat, osszuk szét a teendõket, erõsítsük lelkünket, rendbe vetett hitünket és jóindulatunkat! Varga Gábor”
A rossz idõjárás ellenére a polgármesterek
többsége eljött a találkozóra, s szinte egyöntetûen fejezték ki örömüket, hogy véle-

ményüket kéri Varga Gábor ahhoz, hogy
mit képviseljen, hogyan képviselje a déli
térséget, ha megválasztják. Többen kifejtették, hogy ez ne legyen egyszeri alkalom,
hanem rendszeresen, legalább negyedévente szervezzék meg a találkozót.
Mondták, hogy volt is, van is képviselõje a
térségnek most is a parlamentben, de ilyen
találkozóra még soha nem került sor a
húsz év alatt.
Nagy Lajos, Alsószentiván polgármestere
érdeklõdésemre elmondta: „Mi jó ismerjük Gábor mentalitását, a kistelepülések
ügye melletti elkötelezettségét, s csak remélni tudom, hogy országgyûlési képviselõként rá tudja majd irányítani az országgyûlés figyelmét a hátrányos helyzetû térségünk gondjaira.”
Virág Miklós, Sárkeresztúr polgármestere is reményét fejezte ki, hogy végig tudja
majd vinni Gábor az elképzeléseit.
Weisengruber Imre, Káloz polgármestere:
„Jó pár éve figyelem Varga Gábor munkáját. A megyegyûlésben magam is tapasztaltam, hogy milyen következetesen kiáll a
déli térség érdekeiért, s amibe belefog, azt
képes végigvinni. Itt él köztünk, ismeri a vidék problémáit. Akik pedig itt élnek, mind
azt akarják, hogy élhetõ legyen ez a vidék.
Itt a kis dolgok is sokat számítanak. Csak
azt tudom mondani neki, ha pályára kerül,
ne felejtse el, hogy honnan jött!”
Macher Pál, Lajoskomárom polgármestere: „A 6-os választókörzet településeire
ráférne már végre, hogy egy igazán fajsúlyos, elkötelezett ember képviselje az érdekeinket. Gábor ilyennek tûnik, s reméljük, ilyen lesz országos politikusként is. A
városok mindig ki tudták harcolni maguknak azt, amire szükségük volt. A rendszerváltás óta emiatt csak nõtt a déli térség leszakadása, mert itt nem volt megfelelõ érdekérvényesítõ erõ. Mi azt várjuk, hogy
végre a 6-os választókörzet rákerüljön az
ország térképére.”

Térmeg György, Vajta polgármestere:
„Példaértékû Gábor kezdeményezése,
majd ilyen legyen a választás utáni gyakorlat is!”
Méhes Lajosné, Alap polgármestere: „Én
is csak azt tudom megerõsíteni, hogy ezt a
jó kezdeményezést (hogy a déli térség polgármesterei találkozzanak) rendszeressé
kell tenni, s az ország politikája az alulról
jövõ kezdeményezésekbõl épüljön majd
ki. Ki kell végre mászni abból a gödörbõl,
amiben most nyakig ülünk. Szûnjön meg a
térségünket fojtogató munkanélküliség,
induljon meg a gazdasági fellendülés az országban, s fõképp vidéken! Azért is jó Gábor kezdeményezése, mert ez reményt ad
arra, hogy egybekovácsolódik a déli térség
társadalma, és megszûnik a megosztottság. Erre Gábor személye garancia. Négy
év alatt a közös kistérségi ügyeinkben nagyon megismertem. Ráadásul Alap és
Cece egymásra van utalva társulásokban
is, mint például az iskola, óvoda ügyében,
az egészségügyi ellátás egyes kérdéseiben.
Mindig segítõkész, mindig a valóságos
megoldásokat kereste, s teret adott a szakmaiságnak a döntéseknél. Árad belõle a
megértés, nyugalom, biztonság. Az emberi
hozzáállása is olyan, s olyanok a képességei, amelyek biztosítékot adnak arra, hogy
jó képviselõ legyen. Soha nem nézte, hogy
ki a jobboldali, ki a baloldali. Szeretném
természetesen, ha dr. Szabadkai Tamás is
ott ülne a parlamentben vele együtt, s két
képviselõnk lenne az országgyûlésben. És
akkor fogjanak össze, amikor a térségünk
ügyeirõl van szó, s tegye meg mindegyikük
azt, ami a tõle telhetõen megtehetõ! Nagy
munka vár a következõ kormányra. Át kell
alakítani az önkormányzati rendszert, le
kell építeni, csökkenteni a hatalmas pénznyelõ apparátust, és még sok mindent meg
kell tenni, hogy itt jó legyen az élet. Ehhez
kívánok mindkettõjüknek erõt, egészséget
és tanúsítsanak minden körülmények
között mély együttérzést ennek a térségnek a gondjai iránt.
Összeállította: Hargitai Lajos

LAKÁS KÉT SZAKKÉPZETT
MENTÕÁPOLÓNAK
A sárbogárdi kistérség megkapta a Honvédelmi Minisztériumtól azt a két lakást a József Attila utcai lakótelepen, amelyben az Országos Mentõszolgálattal történt megállapodás értelmében két szakképzett mentõápoló költözik, s ezzel lehetõség nyílik
arra, hogy két esetkocsi álljon szolgálatba szakképzett személyzettel — errõl tájékoztatott Magyar József kistérségi elnök.
Továbbra is kérdéses, mikor lesz Sárbogárdon korszerû mentõállomás, amely a mentõszolgálat ellátására a megfelelõ elhelyezést biztosítja.
/H/

Február 8-án köszöntötte Virág Miklós polgármester Sárkeresztúr község legidõsebb lakóját, a 101 éves Gráczer Jánost.
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Alapítványi bál a Mészölyben
Iskolánk alapítványa és szülõi munkaközössége február 13-án tartotta hagyományos bálját. A 13-as szám sok embernek a szerencseszáma, ezért díszítésünk is e gondolat köré készült: négylevelû
lóhere, szerencsepatkó, fekete macska, aranypénz adta meg az est
hangulatát. Izgatottan készült iskolánk apraja-nagyja a jeles
napra.
Elsõként Bodoki Györgyné, az iskolaszék elnöke köszöntötte a
vendégeket, és ismertette, hogy mi a célunk a bál bevételével. Célkitûzéseink a következõk: az iskola járdáinak felújítása, balesetmentesítése, versenyek finanszírozása, jutalomkirándulás szervezése, és az év végi könyvjutalmak megvásárlása.

Ezután a gyerekeké volt a fõszerep. A 2. c osztályosok kiscsibének
öltöztek, s tánccal kedveskedtek vendégeinknek. Jelmezük igen
ötletes, mutatós volt (a szülõk ügyességének köszönhetõen),
ahogy a „tyúkanyó” körül táncoltak.
Õket a 8. b jelenete követte a Csillag születik paródiájával. A 8. a
diákjai vidám hangulatot teremtettek táncukkal, egy pörgõs
countryval. A végzõs osztályok is így remek mûsorral kedveskedtek a közel 200 vendégünknek.

A pedagógusok és szülõk kórusa a szerencse jegyében nem is énekelhetett volna mást, mint az ABBA együttes dalát, a „Money,
money” (Pénz, pénz) címût. Iskolánk igazgatónõje, Nagyné
Rehák Julianna megnyitotta a bált, hangsúlyozva, hogy a gyermekekért össze kell fogni mindannyiunknak.
A nagyon szépen feltálalt, jóízû és kiadós vacsora után a cecei Szabó zenekar fergeteges hangulatot teremtett, s a vendégek hajnalig
ropták a táncot. Csak úgy érhetett véget a mulatság, hogy ígéretet
tettünk: folytatjuk jövõre ugyanitt, ugyanígy!
Így is lehet, hogy a kellemes találkozik a hasznossal!
Ezúton is köszönjük a sok felajánlást a szülõknek és a szponzoroknak!

Támogatóink:
Tóth Gyula rajztanár, Reiter Ilona OMV benzinkút, Mészáros
Jánosné — T-Mobile, Unikornis Gyógyszertár (Tesco, Sárbogárd), Gyógyszertár (Tesco, Dunaújváros), Varázsbanya bolt,
Vodafone — Tesco, Lottózó — Tesco, Czana és Társa Bt., Légió
2000 Security, Orova Szabadidõ Áruház, Virágbolt — Horváth
Lajosné–Kocsi Ibolya, Robi fodrászat, „Irka” papír–ajándék —
Szénássy Ferencné, Karnis Róbert, Erzsike cukrászda, Molnár
Zoltán —Zöldségbolt, Fruzsi Bizsu, Lottózó — Rehákné
Szontágh Rózsa, Color festékbolt, Delta Testépítõ Klub, Gazdabolt — Kadlecsik és Társa Kft., Bogárd és Vidéke Lapkiadó,
Takácsné Varga Andrea kozmetikus, Fair 2000 Kft., Gázmodul,
Kozmetika — Kõrösiné Csatári Györgyi, Center Fitness —
Tinódyné Liszi Helga, Huszár Gábor autószerelõ, Spuri kerékpárszaküzlet — Huszár Lajos, Atlanta Sport — Takács Lajos,
Szabadkai Ügyvédi Iroda, Suzuki Barta, Virágbolt — Banda Lajos, Lottózó — Hegedûs Jánosné, Paczona István — Arany-Hund
Bt., CKÖ — Lakatos Péter, Fagyöngy Virág–Ajándék — Németh
Attila, Sáfrány Zoltánné, Korona Gyógyszertár, Flóra Bababolt,
Fodrászat — Szõnyegi Tünde, Masita Sportruházat —
Horváthné Kovács Márta, Vianni — Úrfiné Kõrösi Judit, Center
sport, Almádi Zsuzsa kozmetikus, Milkovics Irén, Molnárné
Gyõri Szilvia, Rostás Péter — Amadeus étterem, Ferencz Kornél
alpolgármester, Közév Kft., Szûcs Attila — Közév Kft., Magai
Erika, Mezõföld Gimnázium és Szakiskola, Eurest Kft., Farkas
Tibor méhész, Barta Alexandra Tupperware-tanácsadó, Manda
ruházati üzlet, Ferencz Borbála — Kemikál építõk boltja,
Bereczk Edina kozmetikus, fodrász, Fodrászat — Tesco, Virágüzlet — Tesco.
Nagy Ferencné
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Hirdetmény

Precedens
értékû perek

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2010. február 9-ei ülésén elfogadta:
— a 3/2010. (II. 15.) ktr. sz. rendeletet az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl,

Február 15-én precedens értékû perek kezdõdtek a sárbogárdi
bíróságon. Nagy érdeklõdést váltott ki az esemény, mert többnyire gárdisták ellen folyt az eljárás. Mivel nyílt tárgyalást tartott a bíróság, bárki részt vehetett az eseményen, figyelemmel
kísérhette, miként ítélkezik a bíróság Sárbogárdon.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság szabálysértési alosztálya közel félmillió forintnyi szabálysértési bírságot szabott ki még tavaly karácsony elõtt. A hihetetlenül gyors eljárás során mindenki igen hamar kezében tarthatta a határozatokat, melyek
szinte egységesen minden eljárás alá vont személyre vonatkozóan 50.000 Ft szabálysértési bírságot szabtak ki. Talán arra
gondolt az igen tisztelt rendõrhatóság, hogy karácsony elõtt jól
jön az a kis pénz a nagy kalapba.
Nem így lett.
Bevallom, az eljárás során kezdtem elveszíteni a hitemet a magyar törvénykezésben. Bár minden jogi lehetõségünket kihasználtuk az igazságunk bizonyítása érdekében, mégis elõítélettel
vártuk a tárgyalásokat.
Tizenegy ügyben született ítélet, és nem kis meglepetésünkre
minden szabálysértési bírságról szóló határozatot megváltoztatott a bíróság. A bíróság hangsúlyozta: az Új Magyar Gárda
formaruhájának viselése nem szabálysértés, azt bárhol, bármikor viselni lehet az ide vonatkozó rendelkezések szerint. Az
esetek közül kettõ esetben szóbeli figyelmeztetést, egy esetben
jelentõs pénzbírságcsökkentést, nyolc esetben pedig szabálysértési bírság alóli felmentést szabott ki a sárbogárdi bíróság.
Mindezek tükrében elgondolkodtam azon, hogy mennyi energiát kellett befektetni a hatóságnak, mennyi idõt és pénzt
emésztett fel a többhavi munka, amit ugyebár az adófizetõk fizetnek, mennyibe kerülhetett az a sok-sok rendõr, akik parancsra százával biztosították, vagy éppen akadályozták a rendezvényeket.
Mint azt már írtam, egyetlen ügy sem volt elfogadható a bíróság részérõl, mivel tisztán látszott, hogy ezekben az ügyekben
nem az állampolgári jogok, a kötelesség és az igazság voltak a
mérvadók. A közel tíz órán át tartó tárgyalások során mégis
igazságos ítéletek születtek.
Fejér megyében közel hatvan hasonló ügy van bírósági szakaszban. Bízom benne, hogy ezek az ítéletek mindenki számára világossá teszik: igazság volt, van és lesz.
Herold János, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom sárbogárdi elnöke

Esküt tettek a
választási bizottságok
Esküt tettek Fejér megye választási bizottságai a megyeházán.
A sárbogárdi 6-os választókerület választási bizottságának elnöke dr. Krencz Ferencné, elnökhelyettes Boda János, a bizottság tagja Németh László lett. Farkas Józsefné és Györéné
Lengyel Teréz póttagok lettek. A 6-os választókörzetben õk
felügyelik majd az országgyûlési választás törvényes lebonyolítását.
/H/

— a 4/2010. (II. 15.) ktr. sz. rendeletet az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 9/2009. (II. 19.) ktr. sz. rendelet módosításáról,
— az 5/2010. (II. 15.) ktr. sz. rendeletet a köztisztviselõk díjazásáról,
juttatásáról,
— a 6/2010. (II. 15.) ktr. sz. rendeletet az egyes rendeletek módosításáról,
— a 7/2010. (II. 15.) ktr. sz. rendeletet a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló I/2002. (I.
25.) ktr. sz. rendelet módosításáról,
— a 8/2010. (II. 15.) ktr. sz. rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) ktr. sz. rendelet
módosításáról,
— a 9/2010. (II. 15.) ktr. sz. rendeletet Sárbogárd város helyi építési
szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) ktr. sz. rendelet módosításáról,
— a 10/2010. (II. 15.) ktr. sz. rendeletet a helyi hulladékgazdálkodási
tervrõl szóló 11/2005. (V. 3.) ktr. sz. rendelet módosításáról,
— a 11/2010. (II. 15.) ktr. sz. rendeletet az Ady Endre út–Szegfû utca–Virágsarok utca–Petõfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról szóló 51/2115. (XII. 27.) ktr. sz. rendelet módosításáról,
— a 12/2010. (II. 15.) ktr. sz. rendeltet a távhõ- és melegvíz-szolgáltatásról szóló 48/2009. (IX. 14.) ktr. sz. rendelet módosításáról.
Dr. Kurpa Rozália jegyzõ
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XVI. forduló eredményei

Sárbogarak–Extrém 3:8 (3:4)
Vezette: Szakács I. Sárbogarak: Csuti, Gászler,
Dizseri B., Djukic, Németh T. Csere: Dizseri P., Kiss,
Németh Cs. Extrém: Oszvald, Dévényi, Juhász,
Horváth D., Horváth T. Piros lap: Csuti 2 perc,
Horváth D. 2 perc, Góllövõk: Djukic 2, Kiss, illetve,
Horváth D. 2, Juhász 2, Dévényi 4. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik
meg.

Reál Margit–Horváth Ker.
3:4 (3:1)
Vezette: Tóth I. Reál: Géczi, Kiss, Márton, Németh,
Kovács. Csere: Berzeviczy, Fövenyi, Rozgonyi J.
Horváth Ker.: Antal, Kovács A., Oláh, Horváth J.,
Horváth D. Csere: Kovács R., Nyári. Piros lap:
Fövenyi, illetve Horváth D. végleg. Itt jegyzem
meg, hogy a végleg kiállított játékosok a soron következõ fordulóban nem léphetnek pályára. A további eltiltás az eset kivizsgálása után. Gólszerzõk:
Fövenyi, Németh, Berzeviczy, illetve Kovács A. 2,
Horváth J., Horváth D. A mérkõzést felvételrõl a
Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.

Sárkeresztúr KIKEAlba Autósbolt Cece 5:0 (2:0)
Vezette. Szakács I. Kike: Visi, Madár, Hajdinger J.,
Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
Cece: Fülöp Gy., Kiss, Pintér, Tóth, Fülöp T. Csere:
Démuth, Takács. 2. perc: Geiger lövése után elkerülte a labda a kaput. 3. perc: Hajdinger J., lövése is
mellé szállt. Fülöp T. lövését védte Visi. 10. perc:
Geiger megcsõrözte a labdát, mely a bal alsó sarokban kötött ki úgy, hogy Fülöp Gy. csak beljebb tudta segíteni. 12. perc: Tóth hagyta ki az egyenlítési
lehetõséget. 16. perc: Visi reflexszerû mozdulattal,
lábbal szögletre hárított. 18. perc: Hajdinger J. erõs
lövése a kapu fölött landolt. 19. perc: Hajdinger Z.
beállította az elsõ játékrész eredményét. 21. perc:
Geiger lövése után a labda a kapufán csattant. 22.
perc: Kisst szerelte Geiger, újabb góljával megpecsételte a cecei csapat sorsát. 24. perc: az összeroppanó Alba ellen Hajdinger J. gólja még nem a
mérkõzés végét jelentette. Kegyetlenül kihasználta
a ceceiek hibáját. Büntetett. 35. perc: a csereként
pályára lépõ Szauervein újabb gólja volt a kegyelemdöfés. 36. perc: Szauervein, ha jobban céloz fejjel, akkor itt lehetett volna a hatodik. Na, de itt volt a
„volna”. A Kike magabiztos játékkal hozta az újabb
három pontot. Még egy nehéz mérkõzés vár rájuk,
és ünnepelhetik a bajnokság megnyerését. Sárga
lap: Démuth. Góllövõk: Geiger 2, Hajdinger Z., Hajdinger J., Szauervein.

Pentagri Kft.–Nyiki FC
1:1 (0:0)
Vezette: Szakács I. Pentagri: Györök, Tóth, Palotás, Kelemen, Bor. Csere: Domján. Nyiki: Huszti N.,
Oláh, Kecser, Huszti R., Felker. Csere: Huszti P.,
Kovács, Németh. 1. perc: Kelemen került gólhelyzetbe, de lövése után a labda kapu mellé szállt. 2.
perc: Palotás lövését védte Huszti N. 3. perc:
Huszti R. lövése után Tóth lábáról került szögletre a
labda. 5. perc: Kelemen vezette fel a labdát a jobb
oldalon, Bor elé passzolt, aki gólhelyzetben lyukat
rúgott. 6. perc: Kelemen az üres kapu mellé lõtt. 9.
perc: Györök kétszer is rosszul dobta ki a labdát,
Kovácsék nem tudták kihasználni a hibát. 12. perc:
Oláh lövését Györök védte. 14. perc: Kelemen átemelte a labdát a kifutó kapu felett, mely a kapufáról a mezõnybe került. Az elsõ félidõ végére rápi-

hentek a csapatok. 22. perc: Kovács lövését
Györök szögletre ütötte. 25. perc: Oláh lövését
Györök bravúrral védte. 26. perc: Palotás váratlanul jól eltalált lövése után a labda a kapuban kötött
ki. Husztinak még annyi ideje sem volt, hogy a kezét felemelje. 28. perc: Bor lövése kerülte el a kaput. 29. perc: Kelemen elõtt adódott a helyzet, de
nem találta el a kaput. 30. perc: Németh lövése is
elkerülte a kaput. 32. perc: Huszti R. lövését Györök
lábbal hárítja. 34. perc: Bor lövésébe beleért Oláh,
így a labda a kapufára pattant. 37. perc: Oláh két
kapufás góllal egyenlített. 38. perc: Kelemen lövését védte Huszti N. lábbal, majd Györök védte
Huszti R. lövését. Jó iramú, változatos mérkõzésen
igazságos eredmény született, bár a gyõzelem
mindkét csapat játékosaiban benne volt, csak
rosszul céloztak. Góllövõk: Palotás, illetve Oláh.

OMV–Toledo 2005 10:0 (4:0)
Vezette: Tóth Z. OMV: Plézer, Halasi, Nagy, Simon,
Killer. Csere: Deák, Derecskei, Herczeg, Lukács.
Toledo: Horváth I., Dombi V., Kiss, Szabó, Barabás
B. Csere: Csuti. 2. perc: Killer lövésébe a gólvonal
elõtt Kiss beleveti magát, testérõl szögletre került a
labda. 4. perc: kijátszották a Toledo védelmét, de
azt a fránya kaput nem találták el. 7. perc: Killer révén megszületett a vezetõ gól. 8. perc: Simon lövése után a kapufáról a mezõnybe pattant a labda. 11.
perc: Herczeg jól eltalált lövése után a labda a hálóban. 14. perc: Kiss senkitõl sem zavartatva a kapu
mellé lõtt. 16. perc: Lukács is eltalálta a kapufát.
17. perc: Lukács félpályáról lõtt gólt. 18. perc: Kiss
lövését védte Plézer. 19. perc: Deák lövése után a
labda Horváth lábai között vánszorgott a hálóba.
21. perc: Horváth hozta elõbbi formáját, Halasi lövése szintén a lábai között került a kapuba. 24.
perc: egy szép OMV-támadás után Killer lõtt gólt.
26. perc: Dombi V. lõtt kapu fölé. 27. perc: Csuti bolondította meg cseleivel az OMV védelmét, végül a
kapu mellé lõtt. 30. perc: Barabás lövése után a labda a kapufáról vágódott a mezõnybe Killer elé, aki a
kifutó kapus mellett újabb gólt lõtt. 31. perc: Lukács a kapufát találta el. 35. perc: Deák emelte a labdát kapufára. 36. perc: Szabó közeli lövését védte
Plézer. 37. perc: Deák kapott jó átadást Derecskeitõl, elõbbi nem hibázott. 38. perc: újabb Deák-gól. Góllövõk: Killer 3, Herczeg, Lukács 3, Deák
3, Halasi.

Bad Boys–Reál Margit 6:1 (3:0)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Horváth I., Mikuli, Hajba, Horváth F., Juhász. Csere: Kuti, Porkoláb, Soós,
Tóth. Reál: Géczi, Rozgonyi J., Németh, Berzeviczy. Az egy fõvel kevesebb, csere nélkül játszó
Reál becsületesen végigküzdötte a mérkõzést. E
gyõzelmével a Bad Boys megnyerte a Fair Bútor-csoportot. 1. perc: Juhász nagy erõvel rúgta a
labdát a kapufára. 3. perc: Juhász átadásából Horváth F. közelrõl pofozta be a labdát. 4. perc:
Rozgonyi lõtt kapu mellé, pedig tiszta helyzet volt.
10. perc: Mikuli félpályáról lõtt gólt. 14. perc: Kuti is
feliratkozott a góllövõk közé. 15. perc: Soós a kapufára lõtte a labdát. 22. perc: Rozgonyi szépített. 30.
perc: Juhász lõtt gólt. 32. perc: Soóssal rúgattak
gólt. 36. perc: Soós lövése újabb gól. És itt elfogyott a tudomány. Góllövõk: Horváth F., Mikuli,
Kuti, Juhász, Soós 2, illetve Rozgonyi.

Légió 2000, Fair Bútor–
Twister Galaxy 2:1 (1:0)
Vezette: Tóth Z. Légió: Kasos, Verbóczki, Lakatos
Gy., Baki, Mondovics. Csere: Banda, Lakatos T.,
Németh, Szilágyi Cs. Twister: Bognár I., Balogh,
Roszkopf, Szabó L., Szabó Gy. Csere: Bognár T.,

Szántó. 2. perc: szorongatott helyzetben Mondovics a kapufát találta el. 11. perc: Szabó Gy.-t szerelte Verbóczki, megszerezve csapatának a vezetést. 14. perc: Kasos lábbal hárította Szabó Gy. lövését. 15. perc: Verbóczki szöglet után fejelt kapu
mellé. 22. perc: Mondovics lövését egymás után
kétszer is Bognár I. védte. 23. perc: ismét Mondovics került gólhelyzetbe, de kétszer Bognárba
rúgta a labdát. Óriási helyzetek maradtak kihasználatlanul. 24. perc: Szabó Gy. nem találta el a kaput.
26. perc: Mondovics az ötödik helyzetébõl gólt
szerzett, lehetetlen szögbõl. 30. perc: Verbóczki lövését védte Bognár. 31. perc: Bognár T. lövése Lakatos Gy.-rõl majdnem a kapuba pattant. 36. perc:
Szántó lövését Kasos bevédte. Nagy küzdelem
folyt a pályán, sok-sok hibával tarkítva. A szerencsésebb csapat megszerezte elsõ gyõzelmét a bajnokság hajrájában. Sárga lap: Mondovics. Piros
lap: Lakatos Gy. 2 perc. Góllövõk: Verbóczki, Mondovics, illetve Szántó.

Spuri–BB. Truck 4:3 (2:1)
Vezette: Tóth. Spuri: Kiszl, Kovács, Palásti, Huszár,
Rohonczi. Csere: Sereg, Schmidt. BB. Truck:
Gilicze, Strausz, Takács, Horváth, Dravecz. Csere:
Gábris, Sztojka. 2. perc: Huszár kecsegtetõ helyzetben kapu mellé lõtt. 3. perc: Strausz szorongatott helyzetben alig lõtt kapu mellé. 7. perc: Gábris
átadása után Sztojka kotorta kapuba a labdát. 13.
perc: Rohonczi hozta helyzetbe Huszárt, aki egyenlített. 14. perc: elõbb Kovács, majd Sereg lövését
védte Gilicze. 15. perc: Dravecz megszerezhette
volna újból a vezetést, de a kapu mellé gurított. 16.
perc: Gábris lõtt kapu mellé kecsegtetõ helyzetben.
17. perc: Rohonczi átadását Palásti az üres kapuba
helyezte. 23. perc: Horváth hagyott ki nagy helyzetet. 25. perc: Horváth nem hibázott. Egyenlõ az állás. 29. perc: Strausz lövését Kiszl lábbal hárította.
30. perc: Rohonczi lõtt a kapuba. 32. perc: annyira
támadt a BB., hogy Rohonczit egyedül hagyták, és
nem hibázott. 34. perc: Dravecz szépített. Küzdött
az egyenlítésért a BB. Truck, de az nem sikerült. A
játék képe alapján a döntetlen eredmény igazságosabb lett volna. Góllövõk: Huszár, Palásti, Rohonczi
2, illetve Sztojka, Horváth, Dravecz.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkereszúr KIKE
15
2. OMV
13
3. Pentagri Kft.
12
4. Extrém
9
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 1
A Nyiki FC-tõl -3 pont levonva.

1 - 88:19
1 2 80:34
2 2 70: 32
2 4 70:37
1 9 37:48
4 9 39:83
3 10 34:77
3 10 28:46
4 9 38:75
3 12 29:62

46
40
38
29
19
13
12
12
10
6

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

KIKE
Pentagri
OMV

28 gól
23 gól
21 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys
13 1 - 76:22
2. Horváth Ker.
10 1 2 87:38
3. Reál Margit
5 1 9 68:64
4. BB. Truck
3 - 11 39:106
5. Spuri
2 1 11 42:82
A Reál Margittól -3 pont levonva.

40
31
13
9
7

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

Horváth Ker.
Bad Boys
Horváth Ker.

34 gól
24 gól
19 gól

Gróf Ferenc

Bogárd és Vidéke 2010. február 18.
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X. TAKÁCS
ATTILA-EMLÉKTORNA
2010. február 13-án a Dunafém–Maroshegy rendezett teremtornát az U11-es korosztály részére. A rossz idõjárás miatt 2 csapat
nem tudott eljutni Székesfehérvárra, ezért 6 csapat részvételével
zajlott le a torna.

11

FARSANGI FELVONULÁS ÉS BÁL
SÁRSZENTÁGOTÁN
Február 13-án az általános iskola és szülõi munkaközössége rendezte a farsangi jelmezes bemutatót a kultúrházban. Ahogy szokták mondani: még egy tût sem lehetett volna leejteni, annyian voltak. A rendezvény bevétele az iskola diákönkormányzatának tulajdona lett.

Minden jelmezes ajándékot kapott. A közel 50 résztvevõ fergeteges felvonulása után hagyományosan zsûri értékelte és díjazta a
legjobb maskarákat. A jók közül is a legjobbak lettek: kéményseprõ — Bóka Kristóf, Obelix — Nagy Dániel, katicabogár — Jádi

Sárszentmiklós SE: Brúzsa Sándor, Vagyóczki Patrik, Sallai Attila, Márkovics Dániel, Rohonczi Gergõ, Búzás Ádám, Molnár
Márk, Wessely Adrián, Kovács Dominik.
Fiatal labdarúgóink javuló játékkal, látványos focit bemutatva ragadtatták tapsra a nézõket. Szép játék mellé társult az eredmény
is.
Sárszentmiklós SE–Dunafém Maroshegy I. (Szfvár) 1–1
Sárszentmiklós SE–Mustang (Martonvásár) 2–0
Sárszentmiklós SE–Káloz 2–0
Sárszentmiklós SE–Polgárdi 6–1
Sárszentmiklós SE–Dunafém Maroshegy II. 6–1
A tornagyõztesnek járó kupát megérdemelten és boldogan vették
át a srácok.
Díjazták az egyéni teljesítményeket is.
A legjobb kapus: Brúzsa Sándor, Sárszentmiklós SE.
A legjobb góllövõ: Rohonczi Gergõ, Sárszentmiklós SE.
Gratulálok a csapat minden játékosának!
Pajor László, Sárszentmiklós SE

Tímea, római harcos — Sereg Márk, Drakula — Vincellér Martin, kertész — Nagy Kinga, Hastáncos — Virág Regina, Túró Rudi — Bauer Ildikó, Niki bohóc — Bauer Nikolett, Mozart —
Oroszi Dominik. Különdíjat kapott a Polyák Dorina–Mayer Rózsa táncospár, a varázslatokat elõadó 2. osztály és a lakodalmast
játszó 4. osztály. Felkészítõ tanáraik: Molnár Veronika, Csépné
Póray Kinga és Kurjáné Tóbel Mária.
A diákok buliját követte a felnõttek bálja. Itt szintén sokan mulattak, támogatva az iskola szülõi munkaközösségének iskolára
fordítható bevételét.
Támogatók: Göbölös Gábor, Juhász Bt., Bognár Zoltán, Böcz
Tamás. A támogatók mellett külön köszönjük az iskola szülõi
munkaközösségének munkáját és felajánlásait.
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HITÉLET
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A testvérközösség alapítója

„Forrjon szív a szívre hát!”
250 éve halt meg Nikolaus Ludwig von Zinzendorf,
a Herrnhuti Testvérközösség alapítója
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (Drezda, 1700. május 26. —
Herrnhut, 1760. május 9.) a pietizmussal szoros kapcsolatot ápoló
családban született. Halléban, Wittenbergben, Hollandiában és
Párizsban tanult, elsõsorban jogot, de teológiát is. Nagy hatással
volt rá, amikor 1719-ben Düsseldorfban Domenico Fetti „Ecce
Homo” címû festménye alatt ezt a feliratot olvasta: „Ezt szenvedtem el érted — te mit teszel értem?”
1721-ben a drezdai udvarban tanácsosként Erõs Ágost szász választófejedelem szolgálatába lépett. Életútjának alakulásában
mégis az vált a legnagyobb jelentõségûvé, hogy 1722-ben
berthelsdorfi — ma a német–cseh–lengyel hármas határ közelében fekvõ — birtokán lehetõvé tette morva protestánsok letelepedését. A Herrnhut nevet kapott településen Sziléziából és számos német területrõl érkezõ — zömében pietista, vagy más hasonló mozgalmakhoz tartozó — protestáns talált otthonra. Az ott
lakókból erõs gyülekezeti közösség szervezõdött — elsõsorban
Zinzendorf tevékenysége nyomán.
A testvérközösség alapszabályát a telepesek önkéntesen írták alá.
Ennek értelmében önálló vallási közösség alakult, de az evangélikus egyházon belül. A falu lakói a berthelsdorfi gyülekezet vasárnap istentiszteletén vettek részt, de emellett Herrnhutban kisebb
— életkor és élethelyzet szerint tagolódó — csoportok naponta
tartottak saját áhítatot, litániát. Szigorú egyházfegyelmi gyakorlatot követtek.
1728-ban választottak elõször a közösségben naponta egy-egy igei
jelszót. 1731-tõl könyv alakjában jelentették meg ezt a bibliaolvasó vezérfonalat. Ezt a gyakorlatot ma is folytatja a herrnhuti közösség, az Útmutatót (Losungen) évente több mint ötven nyelvre
fordítják le, így több millió emberhez jut el.
A herrnhutiak kapcsolatot kerestek más, kisebb-nagyobb közösségekkel, különösen olyanokkal, amelyek elkülönültek a hivatalos egyháztól. Így szinte egész Európára kiterjedõ hálózat született. Sok „felébredt” csoportot, mozgalmat mentettek meg a szeparatizmustól. Rendkívül aktív szerepet vállalt a testvérközösség
a külmisszióban. A sorsvetéssel kijelölt elsõ két misszionáriust
1732-ben indították útnak Nyugat-Indiába, a következõ évben
pedig hárman Grönlandra indultak. Zindendorf halálakor huszonnyolc külmissziói területen tevékenykedtek a misszionáriusaik.
Zinzendorf hosszú idõn át arra törekedett, hogy a terebélyesedõ
közösség a hivatalos egyház keretein belül maradjon. 1734-ben
teológiai vizsgát tett, és evangélikus lelkész lett. De a külmissziói
munkához a testvérközösség nem kapta meg a kellõ támogatást
az evangélikus egyháztól. A misszionáriusok és lelkészek kiküldetésének megkönnyítése érdekében 1735-ben a Cseh Testvérek
közösségének egyik püspöke morva püspökké avatta a herrnhuti
közösség egy tagját, majd két évvel késõbb magát Zinzendorfot is.
A testvérközösséget Poroszországban 1742-ben Zinzendorf távollétében, az õ tudta nélkül ismertették el negyedik felekezetként.
1736-ban Zinzendorf távozni kényszerült a Szász Választófejedelemségbõl. Frankfurt am Maintól északkeletre szervezett újabb

közösséget. Majd eljutott Rigába, Amszterdamba, Londonba,
Nyugat-Indiába és az amerikai kontinensre is. Mindenütt a
herrnhuti szövetségbe tartozó gyülekezetek alakultak.
Teológiai formálódása révén Zinzendorf a lutheri ortodoxiával és
a klasszikus pietizmussal is ellentétbe került. Míg az elõbbit gyümölcstelennek tartotta, az utóbbiban különösen az egyszeri megtérésélmény középpontba állítását bírálta. Élete utolsó évtizedeiben elsõsorban Luther megigazulás-tanához és a kereszt teológiájához került közelebb. Ez 1734-tõl Jézus-misztikával társult,
amelynek Krisztus vére és sebei álltak a középpontjában.
Zinzendorf számos éneket szerzett, ezeket Christian Gregor dolgozta át. Közülük kettõ énekeskönyvünkben is szerepel: Isten szívén megpihenve (266), Vezess, Jézusunk (443). Munkássága folytán olyan protestáns közösségek születtek, amelyek gyökereiket
tekintve leginkább a pietizmushoz köthetõk, mégis számos ponton bírálta annak teológiai irányvonalát. A testvérközösség szoros összetartása, missziói aktivitása és nem utolsósorban a bibliaolvasó Útmutató révén ma is nagy hatással van a világ kereszténységére.
Tóth Károly István
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Kiállítás-megnyitó
„Gyergyói táj” címmel nyílik kiállítás
Macsim András festményeibõl és grafikáiból
2010. február 26-án, pénteken, 18 órakor
a mûvelõdési központban, Sárbogárdon.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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MÛVÉSZEINK
SOROZAT
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

TUNDÓ KLÁRA
FOTÓMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSÁRA.

2010. február 22-én, hétfõn, 17 órától
Sárbogárdon, a Madarász József Városi Könyvtárban

„Kedves Ismeretlen”

Vendégünk:
Kemény István költõ, író.
Beszélgetõtársa: Gyöngyössy Csaba.
A belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Kemény István 1961-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait Budaörsön
végezte, egyetemi diplomát magyar–történelem szakon az ELTE-n szerzett. Elsõ, ma is
„vállalható” versének az 1980-81 folyamán született „Tudod, hogy tévedek” címût tartja.
Elsõ prózakötetét, Az ellenség mûvészete címû kisregényt 1989-ben adták ki. 1984-es bemutatkozó kötetét 2006-ig hét versgyûjtemény követte. Az Élet és Irodalomban 1982–
96-ig közzétett tárcáiból készült összeállítás 1997-ben jelent meg. Elsõ nagyregénye Kedves Ismeretlen címmel 2009-ben látott napvilágot.

VUK
farsangi kupa

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

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

Székesfehérváron a VOK-ban került
megrendezésre a VUK (Videoton
Utánpótlás Kupa) 2010-es elsõ tornája.
Február 14-én a körzetek válogatottjaiból kialakított csapatok (140 gyermek)
3 korosztályban (U7, U9, U11) játszottak izgalmas mérkõzéseket. A játék volt
a lényeg, ezért nem is hirdettek gyõzteseket. A játékosok a végén mégis maximálisan örülhettek, mert a Videoton
mindenkit megajándékozott egy mezzel.

2010. február 22. 17 óra

Körzetünkbõl 12 játékos szerepelt a
tornán.

Az anyagi jólét és biztonság titka I.

Cecérõl Klazer Balázs, Kiss Balázs,
Bende Patrik, Klazer Ferenc.

Elõadó: dr. Ambrus András fizikus, üzletember

Sárszentmiklósról Gyökér Zsombor,
Demeter Dániel, Deák Soma, Németh
Roland, Kranauer Gergõ, Brúzsa Sándor, Vagyóczki Patrik, Molnár Márk.

2010. március 8. 17 óra

A szervezõk, megfigyelõk elismerõen
szóltak játékosainkról, várják õket a tavaszi folytatásban is.
Gratulálok, srácok!
Pajor László, Sárszentmiklós SE

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

Meghívó

címû rendezvénysorozatára.
Témák:

Hogyan lehet reménységben élni a gazdasági válságok idején is
Elõadó: dr. Deák Judit közgazdász

a 2010. február 20-án
19 órakor kezdõdõ
TÁNCBEMUTATÓRA,
„KOSZORÚCSKÁRA”,

2010. március 1. 17 óra
amikor is az általános iskola tanulói
az elõzõ hetek táncóráin tanultakat
mutatják be.

Helyszín: mûvelõdési ház,
Cece.

Az anyagi jólét és biztonság titka II.
Elõadó: dr. Ambrus András fizikus, üzletember
A belépés díjtalan.
Az elõadásokat követõen az elõadók a
felmerülõ kérdésekre válaszolnak.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

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!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Tésztafánk
Hozzávalók: tészta (legjobb a cérna-, vagy a hosszúmetélt), margarin, tojás,
zsemlemorzsa, olaj.
Elkészítés: a szokásos módon kifõzzük a tésztát és összekeverjük egy darabka
margarinnal, majd tepsibe ujjnyi vastagra lenyomkodjuk, és hagyjuk kihûlni. Ha
teljesen kihûlt, deszkára borítjuk, és fánkszaggatóval kiszaggatjuk. Felvert tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk, forró olajban pirosra sütjük.

Tésztás omlett
Hozzávalók: 5 dkg száraztészta, 6 tojás, 6 dl tejszín, 2,5 dkg vaj, vagy margarin,
7,5 dkg reszelt sajt, 1.5 dl olaj, 1 maroknyi bazsalikomlevél, 1 kis köteg petrezselyem, 1 db nem nagy, karikákra vágott hagyma, 1 gerezd fokhagyma, salátalevelek a díszítéshez.
Elkészítés: a tésztát megfõzzük. A tojásokat habarjuk össze, adjunk hozzá tejszínt, áttört fokhagymát és a zöldfûszereket (apróra vágva). Keverjük hozzá a reszelt sajt kétharmadát, majd sózzuk és borsozzuk ízlés szerint. A tésztát is adjuk
hozzá a tojásos masszához, és alaposan keverjük össze. Egy serpenyõben hevítsük
fel az olajjal elkevert vajat, vagy margarint, tegyük bele a hagymát, majd kb. 5 perc
alatt pároljuk puhára. Ha kész, öntsük a serpenyõbe a tojásos masszát is. Jól keverjük meg, majd közepes tûzön az omlett mindkét oldalát süssük át. Ha megszilárdult, a tetejét szórjuk meg reszelt sajttal, és sütõben 190 fokon süssük kb. 5 percig, a serpenyõ nyelét ne feledjük alufóliával jól becsomagolni. Szeleteljük fel, és
díszítsük salátalevelekkel.

Tésztasaláta
Hozzávalók: 25 dkg kacskaringós tészta, 4 pár füstölt virsli, 10 dkg gépsonka, 1
doboz kukorica, 15 dkg sajt (lehet vegyesen), 2 paradicsom, 1 színes paprika, 5 dl
tejföl, 1-1,5 dl majonéz, vagy jogonéz, mustár, citromlé, só, bors, cukor, vagy méz.
Elkészítés: a tésztát sós vízben megfõzzük, hideg vízzel leöblítjük. Minimális olajat teszünk rá, hogy ne ragadjon össze. A hozzávalókat minél apróbbra vágjuk. A
kihûlt tésztát beletesszük egy nagy tálba. Rátesszük a tejfölt, a majonézt, és ízlés
szerint a fûszereket. Összekeverjük, majd hozzákeverjük a többi hozzávalót. Néhány órát érleljük. Önálló ételként, vagy köretként is fogyaszthatjuk.

Heti idõjárás
Csütörtökön még viszonylag csendes, borongós, párás idõ várható, szórványosan
kisebb esõvel, szitálással. Pénteken dél felõl beborul az ég, és sokfelé várható kiadós esõ. Szombaton napközben átvonul hazánk fölött a ciklon hidegfrontja is
megerõsödõ, sõt viharossá fokozódó északnyugati szél kíséretében. A pár órás
napsütés mellett sokfelé fordul majd elõ zápor, néhol heves zápor, esetleg egy-két
helyen zivatar. Az esti óráktól a magasban érkezõ hideg levegõ hatására már havas esõ, zápor illetve hózápor is elõfordulhat, de ezzel együtt jelentõsen csökken a
csapadékhajlam. Vasárnapra egyre többfelé szakadozik fel a felhõzet, a szél
többfelé erõs, néhol viharos marad, és már csak keleten lehet hózápor.
www.metnet.hu

Szeless Péter fotója

Kálozi utak hófúvásban
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FARSANG —
NAGYBÖJT
Ma hajnalban, félálomban, a memóriám nem is
sejtett, leghátsó zugaiból elõmászott egy Nagy
László-vers, a Farsangi tükör-dal. Íme:
telehold szitálj hamut
minden út pokolra fut
palotába vérem vezetve
csillárba pohárba
palotába vérem vezetve
minden út pokolra fut
telehold szitálj hamut
Néhány titokzatos sor. Olyan, mint egy dió. Szinte
kalapács kell, hogy feltörjük, s eljussunk a jóízû
dióbélhez. Hogy hogyan merült fel az agyamban a
feledés birodalmából, azt nem tudom megmondani. Vannak a léleknek titkai. Talán az az ok,
hogy épp farsang van.
Na, próbáljuk meg feltörni!
Az biztos, hogy a szavak itt nem valamiféle farsangi mulatságot idéznek. Nem lobognak fátylak,
szalagok, nincs estélyi ruha, tánctól kihevült arcok. Palotában ugyan csillárok alatt poharak csillognak, de szörnyûség! — a „csillárba, pohárba”
az én vérem van vezetve. Micsoda vezetékeken jut
el a vér oda a poharakba? Továbbá miféle fény
árad a vérrel töltött csillárból? És kik azok, akik
az én véremmel koccintanak? A versbõl nem tudjuk meg, de hogy a rémes mulatság nem valami
vámpírkastélyban történik, hanem palotában, azt
sejteni engedi. A másik szörnyûség: „minden út
pokolra fut”. A történelmi tudat ismer pokolba
vezetõ utakat („a pokolba vezetõ út jó szándékkal
van kikövezve”), de volt tudás az üdvösséghez vezetõ útról is. A versbeli utak viszont mind a
pokolra futnak, a jónak nincs esélye ebben a világban. Félelmetes farsang!
És az egész fölött ott a telehold. A telehold,
amelynek fénye a régi, szebb idõkben „beezüstözte” a tájat, a versben azonban hamut szitál a világra. Hogy került ide ez a hamu? Talán úgy, hogy a
farsangnak a hamvazószerda vet véget? Amikor a
templomokban a pap hamukeresztet rajzol a hívõk homlokára azzal az igével, hogy „Megemlékezzél arról, hogy por vagy és porrá leszel!” Lehet, hogy merész a képzettársítás, de a vers szövegösszefüggésében nagyon is kézenfekvõ. A véres ivászat és a sok pokolra vezetõ út közegében
természetszerûen idézõdik föl az általános vég, a
halál eszméje.
A vers szerkezeti alapelve a tükrözõdés. Az utolsó három sor úgy tükrözi vissza az elsõ hármat,
ahogy egy tó tükre a parti jegenyét. Megkettõzõdve, de fordított sorrendben jönnek elõ a súlyos sorok. A feszes ritmusú elsõ sort visszhangozza az
utolsó, a kezdetben ott a vég, a holdból szitáló hamu. Elõtte a pokolba futó utak, még elõbb a legfelkavaróbb: a palotába vivõ vérvezetékek a vérünkkel.
A lírai hõs úgy érzi, hogy valahol, titokzatos palotában az õ vérét isszák. És nincs jó út ebben a világban. Rosszkedvû vers. Úgy látszik, a rosszkedvet is lehet szépen kimondani. A képzelet és az
alkotóerõ csodára képes.
(L. A.)
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LEHEL KÜRTJE
— A Képes Krónika nyomán —
I. Konrád császár uralkodása alatt történt, hogy a magyarok Németországot
erõsen feldúlták.
De amikor Augsburg városához érkeztek, ott erõs ellenállásra találtak, mert
Ulrik püspök és a sváb urak csapatai vitézül szembeszálltak velük. Pedig a magyarok ezt a várost mindenképpen el akarták
foglalni.
A város lakói pedig követeket küldtek a
császárhoz, és megüzenték neki, hogy
erõsen szorongatják õket a magyarok.
Konrád császár nem is váratott magára:
nagy sereggel indult a város felmentésére.
A magyarok pedig vigyázatlanok voltak,
ezért a német és olasz hadsereg váratlanul rohanta meg õket. Még menekülni se
bírtak, mert a támadó seregek a Lech folyónak szorították õket, az pedig az esõzések következtében erõsen megáradt.
A folyó partján az ellenség a magyarokat
megszorította, egy részüket kegyetlenül
meggyilkolta, másokat pedig fogságba
vetett.
Fogságba ejtették ezen a helyen Lehel és
Bulcsu kapitányt is. Mindjárt a császár
elébe vezették õket.

A császár megkérdezte a vezérektõl,
ugyan miért olyan kegyetlenek a keresztényekkel szemben.
Erre így feleltek:
— Mi vagyunk a magasságos Istennek
bosszúállása, õ küldött rátok ostorul.
A császár pedig így szólt:

Rejtvény
1. Minden szóban elbújt egy állatnév.
Keresd meg, és karikázd be!
apóka, megfõzte, toborzás, boróka, kerekebb, hullámai, megértette
2. Melyik állat neve hiányzik a szólásokból?

— Válasszatok magatoknak olyan halált,
amilyent akartok.

Ravasz, mint a ...........

Lehel így felelt neki:

Szorgos, mint a ..........

— Hozzák ide a kürtömet, elõbb megfúvom, aztán válaszolok.

Lassú, mint a ..............

Odahozták a kürtjét, õ pedig közelebb lépett a császárhoz, mintha a kürt fúvására
készülne, és a császárt a kürttel olyan erõsen homlokon vágta, hogy attól az egy
csapástól a császár meghalt.

.....................bajusz

Szabad, mint a ...........

3. Alkoss összetett szavakat úgy, hogy a
hiányzó elõtag állatnév legyen!
.....................lyuk
.....................viadal

Lehel azt mondta:

.....................szem

— Elõttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon!

.....................sor

Ugyanis a szittyáknak az a hite, hogy akiket életük folyamán megölnek, azok a
másik világban nekik szolgálni tartoznak.

Beküldési határidõ: 2010. február 23.

Lengyel Dénes — Régi magyar mondák

PÁLYÁZAT A VÍZ VILÁGNAPJÁRA
Az általános és középiskolások számára pályázatot hirdetünk.
A víz világnapjának idei jelmondata: „Tiszta vizet az egészséges világért”. Ezért olyan
mûveket várunk, amelyek közvetlenül, vagy közvetve a vízzel, a vízkincs értékével, felhasználásával, fontosságával, életünkben betöltött szerepével, egészségügyi vonatkozásaival, vagy akár szépségével hozhatók összefüggésbe.
A rajzpályázaton (általános iskolások) technikai megkötést nem teszünk, de legfeljebb A/3-as méretû rajzokat, vagy max. 20x20 cm-es alapterületû kisplasztikákat
várunk.
Az irodalmi pályázatra (általános iskolások) olyan versek, mesék, rövid kis írások
küldhetõk be, melyek terjedelme legfeljebb egy, másfél oldal.
A környezetvédelmi pályázaton (általános és középiskolások) szakmai jellegû dolgozatokat szeretnénk látni, a terjedelem képekkel együtt se haladja meg az öt gépelt
oldalt.
A fotópályázaton (általános és középiskolások) csak kinyomtatott, legfeljebb A/3-as
méretû fotókat fogadunk el. Díjazásra azok a képek kerülhetnek, melyeknek megkapjuk az elektronikus változatát is (zsebokl@fejerviz.hu).
Minden tanuló kategóriánként egy pályamunkával szerepelhet, melyet
2010. március 8-áig a FEJÉRVÍZ ZRt.-hez,
a 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. címre kell eljuttatni. Az alkotásokon kérjük,
mindenki tüntesse fel nevét, korát, osztályát, iskoláját, felkészítõ pedagógusának
nevét, és a fotóknál saját e-mail, illetve postacímét. A díjazottak — szakmai zsûrizés
alapján — a 10 kategóriában értékes könyvjutalmat kapnak. A rajzpályázat legjobbjait a Magyar Víziközmû Szövetség (késõbb megrendezendõ) országos versenyére is továbbküldjük, az irodalmi és fotós pályamunkákat a www.vizkincs.hu honlapra is feltölthetik a pályázók, így ezek az országos pályázaton is részt vehetnek.

A részletes pályázati kiírások a www.fejerviz.hu és a www.kdtvizig.hu
honlapon találhatók.

.....................lencse

Megfejtés
1. fenn-lenn, arra-erre, rövid-hosszú,
sok-kevés, abba-ebbe, nem-igen, gazdag-szegény. A megfejtett szó: FARSANG.
2. 8-2+4=10, 8+2+4=14, 8+2-4=6
3. A szólások:
Májusi esõ aranyat ér.
Kerülgeti, mint a macska a forró kását.
Ég a keze alatt a munka.
Egyik kutya, másik eb.
Helyes megfejtést küldtek be: Russ Renáta, Sárbogárd, Gilice köz 9.; Batári
Balázs, Sárbogárd, Gergely köz 1.; Mágocsi Adrienn Laura, Bodajk, Ady E. u.
7.; Gõdér Gergõ, Sárbogárd, Táncsics
u. 22.; Jákob Mihály, Sárbogárd, Tinódi
u. 144.; Horváth András, Sárbogárd,
Petõfi u. 2/a.
A szerencsés megfejtõ:

Mágocsi Adrienn Laura,
Bodajk, Ady E. u. 7.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Február 20., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Hírek 8.05 Sporthírek 8.10
Bob, a mester 8.35 Thomas és barátai 9.00 Paddington kalandjai 9.30 Inami
9.50 Vízi duma 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 Design
13.30 XXI. Téli Olimpiai Játékok 2010 16.15 Euro-Taxi 16.45 Az ember néha
téved 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 1.50 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Pókember 10.25 Játék 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50
Doki 14.45 Tengeri õrjárat 15.50 Robin Hood 16.50 Az új fiú 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 Charlie angyalai 21.25 Ítéletnap 23.40 Pókerarcok 2.00
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 9.40 Dinoszauruszok – A Föld
urai 10.10 Így készült az Igazából apa címû magyar film 10.40 Babavilág 11.10
Borkultusz 11.40 A láthatatlan ember 12.40 A kiválasztott – Az amerikai látnok
13.40 Bajnokok Ligája magazin 14.15 Rejtélyek kalandorai 15.15 A parti õrség
16.15 Elizabethtown 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 A fáraó bosszúja
22.50 007 – Polipka 1.10 Kalandjárat 1.40 Teleshop 2.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 13.05 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.05 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 21., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.10 Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 „Így szól az Úr!” 9.20 Katolikus krónika 9.45 A sokszínû vallás 10.00 Református magazin 10.25 Baptista ifjúsági
mûsor 10.30 Az utódok reménysége 11.00 Római katolikus szentmise közv.
12.00 Hírek 12.05 Készüljünk együtt… Labdarúgó-vb 2010 12.35 XXI. Téli
Olimpiai Játékok 2010 16.20 Karácsonyi Cupido 17.05 Térerõ 17.35 Magyarország története 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás szabadsága 20.55 XXI. Téli Olimpiai Játékok 2010 1.40 Gyilkosság
Aubange-ban
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Pókember 10.30 Játék 11.35
Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Doki 14.40 Nász-nap 15.35 Titkos küldetés 16.35 A kicsi kocsi legújabb kalandjai 18.30 Híradó 19.00 Cobra
11 20.00 Fedõneve: Takarító 21.50 Heti hetes 23.10 Velem vagy nélküled 0.55
Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 10.15
Mókás állatvilág 10.45 Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.45 Kalandjárat
12.15 Száguldó vipera 13.15 Tequila és Bonetti 14.15 Baywatch 15.15 Áldott
jó nyomozó 16.15 Régi jó cimborák 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Számkivetett 22.50 Frizbi Hajdú Péterrel 23.50 Elsõszámú ellenségem 0.50 A 22-es
csapdája 2.50 EZO.TV 3.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22
Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Rádiószínház 21.53
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Február 22., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Téli
Olimpia 2010 11.10 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.35
Téli Olimpia 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 Kékfény 21.00
Hétfõ este 21.30 Tiszta 23.20 Prizma 23.35 Hírek 23.40 Memento 23.50 XXI.
Téli Olimpiai Játékok 2010 1.55 Egy éjszaka a varietében 2.15 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 Csak veled 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 Dr. Csont 22.15 Dollhouse – A felejtés ára 23.30 Vészhelyzet
1.20 Reflektor
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 11.05 Otthonunk
13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Charlie, majom a családban 16.25 Bûbájos bo-
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szorkák 17.30 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 Magellán 3.30
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.22 Téglatestek 13.30 A
görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Népzene 0.10 Éjszaka

Február 23., 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 1.30 A
Broadway királya Budapesten 2.20 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 A fiú és a csavargó 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 Tûz esetén
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 11.15 A ház kulcsai
13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Charlie, majom a családban 16.25 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Jóban-Rosszban 20.15 Bajnokok Ligája 23.35 A médium 0.35 Tények este 1.05 EZO.TV 1.55 A kanyaron túl
3.40 Babavilág 4.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 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 20.23 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 24., 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 20.55 XXI. Téli Olimpiai Játékok 2010
23.40 Szerda este 0.05 Prizma 0.20 Hírek 0.25 Memento 0.35 Téli Olimpia,
2010 1.30 Joseph Conrad, a toll és a hajózás mestere 2.10 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Szóbeszéd 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 Vaklárma 23.30 Bûn 1.35 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.30 A szerelem nevében 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Charlie, majom a családban 16.25 Bûbájos boszorkák 17.30 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 0.20 Tények este 0.50 EZO.TV 1.40 Így készült a Szinglik éjszakája címû magyar film 2.10 Blanche, a bosszúálló angyal 3.40 Két testõr 4.05
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 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 25., 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 Rondó 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 Kassza 21.00 Csütörtök este 21.30 A vörös kakadu 23.35 Prizma 23.50 Hírek 23.55 Memento 0.05 A férfi, aki a Kínai
negyedet fényképezte 1.30 Rajongó szerelem 2.30 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 A képregény mágusa – Stan Lee és a Pókember
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 Esti Showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45 Európai Idõ 0.05 Alias 1.00 Reflektor 1.10
Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.05 Teleshop 11.05 A
Las Vegas-i lovas 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Charlie, majom a családban
16.25 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán
20.15 Jóban-Rosszban 21.20 Amerikai pite 4. – A zenetáborban 23.00 Agykontroll 0.00 Tények este 0.30 EZO.TV 1.20 GSG 9 – Az elit kommandó 2.10
Segíts magadon! 2.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 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 26., 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 Közlekedõ 14.40 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 20.55
XXI. Téli Olimpiai Játékok 2010 23.35 Péntek este 0.05 Prizma 0.20 Hírek 0.25
Memento 0.35 Téli Olimpia 2010 2.20 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Tûréshatár 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 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.35
Winnetou és Old Shatterhand a Halál völgyében 13.20 Kvízió 14.50 Dokik
15.25 Charlie, majom a családban 16.25 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.15 Jóban-Rosszban 21.20 Filmválasztó este 23.30 Az elveszett szoba 0.30 Tények este 1.00 EZO.TV 1.50 Csillagközi romboló 3.30 Alexandra pódium 3.55 Animációs filmek
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 A
zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 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 20., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Beszélgetés Varga Gábor tanyáján (ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Sanghaj vendégeket vár
(8’), Fúvósbál (40’), Jobbik-fórum (60’)
Február 21., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Beszélgetés
Varga Gábor tanyáján (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Dr. Makkos
Gyula elõadása (70’) 19.00 Heti híradó 20.00 Berkes Sándor:
Apokalipszis 4.
Február 22., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Sanghaj vendégeket
vár (8’), Fúvósbál (40’), Jobbik-fórum (60’) 13.00 Heti híradó
15.00 Teremfoci 19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Õsz-Farkas Ernõ:
Mózes egészségügyi kódexe (60’)
Február 23., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Berkes Sándor: Apokalipszis 4. 13.00 Heti híradó 15.00 Dr. Õsz-Farkas Ernõ: Mózes
egészségügyi kódexe (60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Nyugdíjasok
farsangja (30’), Cecei borbarátok (8’), Mészöly-bál (30’), Közbiztonság fórum Rétszilason (40’)
Február 24., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Nyugdíjasok farsangja (30’), Cecei borbarátok (8’), Mészöly-bál (30’), Közbiztonság fórum Rétszilason (40’) 13.00 Heti híradó 15.00 Éjféli Kiáltás
gospelkórus (90’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci
(2x40’), Pingpong: Sbg–Balatonfüred, Sbg–Herend (35’)
Február 25., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
(2x40’), Pingpong: Sbg–Balatonfüred, Sbg–Herend (35’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Nyugdíjasok farsangja (30’), Cecei borbarátok (8’), Mészöly-bál (30’), Közbiztonság fórum Rétszilason
(40’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Berkes Sándor: Apokalipszis 4.
Február 26. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Éjféli Kiáltás
gospelkórus (90’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Berkes Sándor:
Apokalipszis 4. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Nyugdíjasok farsangja (30’), Cecei borbarátok (8’), Mészöly-bál (30’), Közbiztonság fórum Rétszilason (40’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ
számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06
(20) 9440 445!

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

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

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

a Bogárdi TV-ben is látható!

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

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

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.

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.
Elsõ emeleti erkélyes LAKÁS ELADÓ.
06 30 302 0586
Kétszintes CSALÁDI HÁZ
Sárbogárd, Alapi úton ELADÓ.
06 30 473 3669
JOGOSÍTVÁNY!
BABI AUTÓSISKOLA személygépkocsi és
segédmotor-kerékpár vezetõi tanfolyamot
indít RÉSZLETFIZETÉSSEL
február 19-én, 18.00-kor Sárbogárdon
a mûvelõdési központban.
Jelentkezés: a helyszínen.
06 30 993 9285

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.
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)
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)
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.
Hízók eladók. 06 (20) 367 2785.
46 m2-es kétszobás lakás eladó József A. utcában. 06 (30) 246 4365. (2314720)
Tollpaplankészítés! Kész paplanok kaphatók!
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b. 06 (25) 476 051. (2314647)
Sárszentágotán családi ház albérletbe kiadó.
06 (30) 407 3348. (2314639)
Sárszentágotán új építésû családi ház hitelátvállalással sürgõsen eladó. 06 (30) 407 3348.
(2314639)

Mellékjövedelem! Havi 50-70 ezer forint. 06
(30) 482 3947. (2314725)
Szépségszalonban fodrászszék ingyen kiadó.
Telefon: 06 (20) 984 0307. (2314724)

HASZNÁLTBÚTOROK,
AJÁNDÉKTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK
(Rossmann mellett), nyitva: H-P: 9-17-ig,
Szo: 8-12-ig; ÁRPÁD-LAKÓTELEPEN:
nyitva szombatonként, 8-13-ig.
Telemarketinges
MUNKATÁRSAT KERESEK.
06 70 941 6039
Kereshet akár 250 ezer Ft is
MÁSODÁLLÁSBAN.
06 70 941 6039
NAGYHÖRCSÖKI HORGÁSZTÓ
nyitása március 1., illetve 15.
(idõjárástól függõen).
Bérletek (üdülési csekkre is),
napijegyek 1000 Ft, 3000 Ft.
06 70 374 9444

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Már KILÓS RUHÁK február 22-tõl
a Csendes Fagyizó melletti TURKÁBAN.

2010. március 1-jétõl elõreláthatólag április végéig
a lakossági szennyvízcsatorna rákötéseket ellenõrizzük.

VETÕMAG-AKCIÓ! –10 %!
2010. február 27-ig meghosszabbítva!
Kivéve profi magok.
GAZDABOLT ÉS FAISKOLA,
Sárbogárd, Ady E. út 224.,
telefon: 06 25 462 214

Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, hogy Sárbogárdon

A munkát hétköznapokon, folyamatosan, 7.00–18.00 óra között végezzük. Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy fényképes, céges kitûzõkártyát viselõ munkatársainkat kérésre beengedik a csatornabekötéshez tartozó, telekhatáron belüli tisztítóidom ellenõrzésének elvégzésére. Munkálatokkal kapcsolatos további információ a 25/460-101-es telefonszámon.
Együttmûködésüket, megértésüket köszönjük.
FEJÉRVÍZ ZRT.
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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!
Nyugodtan bevallhatjuk: mi magyarok
szeretünk panaszkodni. Van úgy, hogy van
rá okunk, van úgy, hogy tulajdonképpen
nincs, csak részt veszünk a nagy népi játékban.
Ismerõsök panaszkodnak a polgármesteri
hivatal mûködésére; egyikük elég sarkosan fogalmazva „kuplerájként” aposztrofálta az ottani viszonyokat. Rendre utasítottam, közölve vele: ne általánosítsunk,
inkább soroljuk név szerint az illetékeseket.
Egy másik ismerõsöm arra panaszkodott,
hogy a kérelme benyújtása és az ügy lezárása között három ügyintézõ váltotta egymást. Felmerült benne egy kérdés: a hivatal egy „átjáróház”?
Ezek után próbára tettem magamat, adtam 20 percet, hogy felírjam egy listára
azoknak a szakembereknek a nevét, akik
az elmúlt években a hivatalban dolgoztak.
Elképesztõ lett az eredmény — ilyen rövid
idõ alatt 35 köztisztviselõ jutott eszembe, a
többiek csak késõbb. Ebbõl a 35 köztisztviselõbõl csak 4 volt vidéki, a többiek sárbogárdiak voltak.
Elég sokáig nézegettem a listámat, újabb
és újabb nevek jutottak eszembe, mindenkinek volt egy már-már sablonos története. Nyugdíjba menekült, más munkahelyet
keresett, leépítették, vagy felajánlották neki: vagy távozik önként és dalolva, vagy fegyelmi eljárást indítanak ellene, és úgy
rúgják ki. Cuki kis módszerek, de a vezetésre jellemzõen jellemtelenek.
Vérforraló, de igaz, s közszájon forog a városban: a hivatal tele van vidékrõl bejáró
köztisztviselõkkel (Székesfehérvár, Nagylók, Dég, Madocsa, Úrhida stb.).
Nem õket bántva, de most már bennem is
megfogalmazódott több kérdés: ez a helyzet kinek az érdeke? Mi folyt itt az elmúlt
években? Tudatos, tervezett, a gazdasági
lehetõségeknek megfelelõ személyzeti politika, vagy tudatos, tervezett szakmai leszámolás? Vagy esetleg pszichológiai hadviselés?
Belegondolt valaki már abba, hogy egy óriási „jövés-menésnek” lehet az oka a városvezetés?
Vizsgálta már valaki a kialakult helyzetet?
Kinek kellene kivizsgálni? Van-e illetékes?
Na, és a nagyon kényes, de manapság naponta aktuális kérdés: ki vállalja az erkölcsi, politikai és jogi felelõsséget, azaz ki
mond le?
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Szeretettel köszöntjük

Kérdezték

Kovács Sándor

Lekapart menetrend

nyugdíjas mozigépészt
Hamarosan jubileumot ünnepelhet e téma, mivel rendszeresen visszatérõ problémája az utazóknak, hogy az OTP-nél lévõ
buszmegálló menetrendje olvashatatlan
— hol ilyen, hol olyan okból kifolyólag. Ismét kérik az utazók, hogy tegyék plexilemez alá a menetrendet, úgy kevesebb az
esélye annak, hogy megrongálódik, kifakul, lekopik, vagy egyéb behatások érik.

80.
születésnapja
alkalmából.
További jó egészséget kíván
szeretõ családja!

Ajánlószelvény-história

ROCK CAFÉ

Egy köztiszteletben álló idõs néni a választási értesítõje mellé nem kapott a borítékban ajánlószelvényt. Megígértem neki,
hogy utánajárok, mi ilyenkor a teendõ. A
hivatalban azt mondták, menjen be a szelvényért személyesen. Mivel a néni nagyon
nehezen jár, kérdeztem, hogy nem lehetne-e inkább kipostázni azt a részére. A válasz: nem, hanem akkor meghatalmazott
útján adják ki az ajánlócédulát. Így is történt. Alaposan megnézték a meghatalmazást, de annyit se mondtak, hogy elnézést a
mulasztásért.

Jam-koncert

Hargitai Kiss Virág

a sárbogárdi mûvelõdési ház
Rock Caféjában

2010. február 20-án,
szombaton, este 10 órától.
A muzsika mellett többféle
különleges teával várjuk
a zenekedvelõ közönséget.

Esik-kél az utca
A Sávoly köz egyik lakója jelezte, hogy az
egyik utcabeli tiltakozása miatt nem tolták ki a havat az utcájukból, emiatt mindenki csúszkál a lefagyott jégen.
/H/
A gyászoló család tudatja, hogy

Fájdalommal tudatjuk, hogy

HUSZÁR JÓZSEF

JANCSÓ ISTVÁN,

életének 61. évében
tragikus hirtelenséggel
elhunyt.
2010. február 19-én,
13 órakor veszünk tõle
végsõ búcsút
a sárszentmiklósi temetõben.

Sárkeresztúr község díszpolgára,
életének 89. évében elhunyt.
Temetése 2010. február 20-án,
11 órakor lesz
a sárkeresztúri temetõben.
Az önkormányzat
saját halottjának tekinti.
Sárkeresztúr Község Önkormányzata

