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Átadták az új rendelõket
A volt régi szakrendelõ, amely aztán tüdõgondozó lett, a tüdõgondozó megszûnése
után évekig kihasználatlanul állt. Az elmúlt évben a Fejér Megyei Önkormányzat
átadta az épületet Sárbogárdnak. Sárbogárd önkormányzata pályázott arra, hogy
az épületben orvosi rendelõket alakítsa-

nak ki. A pályázaton nyert 20 millió Ft-hoz
még 22 milliót kellett hozzátenni, s így 42
milliós összköltséggel felnõtt- és gyermekorvosi rendelõket alakítottak ki a rendelõk
mûködtetéséhez szükséges kiszolgáló helyiségekkel.

Az új egészségügyi központ ünnepélyes átadására február 24-én, szerdán délután
került sor.
Juhász János polgármester részletesen beszámolt a kivitelezés körülményeirõl, majd
a háziorvosok közremûködésével ünnepélyes szalagátvágásra is sor került. Ezt követõen a meghívott vendégek bejárták a rendelõket, majd a polgármester pezsgõs köszöntõjét követõen állófogadásra invitálta
a megjelenteket.
Hargitai Lajos

Bella István:

Ahogy nyarakban

Mióta szeretlek ég az ég,
és föld a föld, és fû a fû.
Mióta szeretlek csak az ég
bennem, mi benned gyönyörû.
Mióta szeretlek Te vagyok.
Te vagy arcom, Te vagy kezem.
Magamra, mint feltámadott
mozdulatra emlékezem.
Mozgásodban: be ismerõs!
Ki is? Testvér? Barát? Rokon?
... Ahogy nyarakban hull az õsz,
fény fut át a hulló havon.

Alapítványi bál a Sárszentmiklósi Általános Iskolában

Írás a 6. oldalon olvasható.
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Az MSZP jelöltje
Dr. Szabadkai Tamást, az MSZP országgyûlési képviselõ-jelöltjét Lendvai Ildikó, az MSZP országos pártelnöke mutatta be a sárbogárdi pártirodában tartott sajtótájékoztató
keretében. Ez egyúttal a párt kampánynyitó eseménye is volt.
Dr. Szabadkai Tamás bevezetõjében elmondta, hogy tavaly õsszel választotta meg
õt a sárbogárdi választókörzet MSZP-s
tagsága képviselõ-jelöltnek. Bejelentette,
hogy a választókörzet tagsága összegyûjtötte a szükséges számú ajánlószelvényt, és
azt a jövõ héten a választási bizottságnál le
is adja. Nem szeretne lejárató kampányt.
Az MSZP olyan kampányt folytat, amelyik
bemutatja ennek a választókörzetnek az
eredményeit, hogy az elmúlt 8 év választókörzetünknek nem volt elvesztegetett idõ,
hogy itt ezalatt a 8 év alatt is történt fejlõdés, az MSZP és a baloldali kormány tevékenysége által, illetve természetesen az itteni politikusok, önkormányzatok és polgármesterek által.
Ezt követõen Lendvai Ildikó pártelnök
mondta el véleményét a jelölttel kapcsolatban, s egyúttal szólt az MSZP programjáról is.
Lendvai Ildikó: Tamást nagyon jó szívvel
ajánlom az itteniek bizalmába. Az egyik az,
hogy minden gyökerével kötõdik a választókerülethez.
Azt írta a szórólapján, és nagyon jól írta,
hogy ami az életében fontos, az mind itt
történt vele. Itt született, itt érettségizett a
Petõfiben, itt volt az elsõ munkahelye, itt
dolgozik, itt lakik. Ha valaki alkalmas rá,
hogy a választókörzet embereit és érdekeit
képviselje a parlamentben, akkor õ igen.
Mert õ is csak akkor boldogul, hogyha a választókerület tovább fejlõdik.
A másik, ami miatt külön ajánlom õt, hogy
ritka szorgalmas embernek ismertem meg
a közösen töltött parlamenti éveink alatt,
annak a legjobb fajta politikus embernek,
aki nem nagy hangú, nem kiabál, nem veszekszik, nem az indulati politizálást mûveli, hanem csendben teljesít, de teljesít.
Hát ebbõl a típusból borzasztó jó volna
még sokkal-sokkal több a parlamentben.
És végül van egy harmadik dolog, amiért
nagyon szívesen ajánlom, noha nem gondolom, hogy az életkor önmagában érdem,
de most mégis kiemelném Tamás fiatal korát. Tapasztalt politikus, de fiatal ember.
Mert jogosnak érzem azt a mindenhonnan
áradó kritikát, amit az elmúlt 20 év folyton
jelenlévõ, körbe forgó politikai elitjével
szemben hallok az országban. Mindenhol
azt hallani, hogy „miért nem tudtok már
megbékélni, folyton csak veszekedtek”, és
ebben van igazság. Nem véletlen, hogy Tamásnál alig kicsivel idõsebb, két évvel idõ-

sebb miniszterelnök-jelöltet választottunk, a jövõ emberét a politika veteránjával szemben.
Nyolc éve kormányzunk. Biztos, hogy
nyolc év nem megy hiba nélkül, különösen
akkor, ha világválság idején visszavetõdik
a gazdaság, az életszínvonal. De úgy gondolom, hogy — nem a magunk kedvéért,
nem az MSZP és a kormány kedvéért —
föl kell vennünk a kesztyût, és vissza kell
utasítanunk azt a vádat, hogy itt romok
lennének a 8 éves kormányzás után az országban.
Nincs Magyarországon olyan település,
ahol ne kellett volna új képeslapokat csinálni, mert valami megváltozott a fõtéren.
Megújult az iskola, mint egyébként itt is, az
utak, a rendelõ, mint szintén a választókörzetben is — egy másik országban járunk.
Ma 17 százalékkal többet termelünk, nagyobb a nemzeti jövedelem, mint 8 évvel
ezelõtt. Aki vissza akar menni a 8 évvel ezelõtti korszakba, az egy 17 százalékkal
rosszabb, kevesebbet teljesítõ országba
akar visszamenni.
Ami a jövedelmeket illeti: nagyon sok a nehézség, és nagyon fáj mindenkinek, hogy
összébb kellett szorítani a nadrágszíjakat a
válság miatt az utolsó másfél-két évben, és
kicsit még elõtte is, de ezt beszámítva a bérek és a nyugdíjak vásárlóértéke, amit a
boltban vehetünk érte, 25-30 százalékkal
nõtt. Azt szoktam mondani a fórumokon a
nyugdíjasoknak, akiknek sokszor szokása,
hogy elteszik a régi nyugdíjszelvényt, hogy
csak vegyék elõ a 2001-es, tehát a kor-

mányzásunk elõtti utolsó nyugdíjszelvényt
és a mostanit. Akkor az átlagnyugdíj 38
ezer valahány Ft volt, most meg 69 ezer Ft
környékén van. Most mi csak olyat vállalunk, aminek forintra, fillérre megvan a fedezete a 2000 milliárdban.
Csak egy-két példát hadd mondjak. A gazdasági növekedés arra lesz elég, hogy 4 év
alatt a bruttó munkabérek 20 százalékkal
nõjenek, a nettó meg 25 százalékkal, meg
közben egy kis járulékcsökkentésrõl is szó
lesz. Belefér ebbe az összegbe, hogy a
nyugdíjasoknak ne csak a szinten tartást
ígérjük, mint a Fidesz, aki befagyasztaná a
vásárlóértéket. Folytatjuk a nyugdíjkorrekciós programot, elsõként a rokkant
nyugdíjasokkal, késõbb az eddig kimaradt
évjáratok rendkívüli emelésével. Vállalni
tudjuk azt is, errõl törvény van már, hogy a
gazdasági növekedés beindulásával újból
lesz, ha nem is 13. havi nyugdíj, de valami
külön juttatás, a nyugdíjprémium formájában a nyugdíjasoknak. Vállalni tudjuk,
hogy megõrizzük a méltányossági nyugdíjemelés lehetõségét. Vállaljuk azt is, hogy
az élet egy szomorú pillanatában, ha valaki
elveszti a társát, segítséget nyújtunk, hogy
legalább a temetés költségeiért ne kelljen
aggódni, egy 75 ezer Ft-os, egyszeri támogatás formájában. Vállaljuk és törekszünk
is rá, hogy a munka, különösen a szakmunka becsülete megnõjön. Vállaljuk azt, hogy
a most megteremtett szakmunkás-ösztöndíj összegét tovább növeljük. Vállaljuk azt,
hogy kiszélesítjük az Út a munkához programot több közösségi munkaalkalommal.

Bogárd és Vidéke 2010. február 25.
Sok pontja van még programunknak. Lényege, húzása, fõ dallama azonban két
mondatban összefoglalható. Vannak
ugyan olyan pártok, akiknek a parlament
kétharmada fontos csak. Nekünk, az országnak az a kétharmada is fontos, amelyik
közepesen, vagy annál rosszabbul él, nem
csak a felsõ harmad. Ezek a vállalások nekik szólnak. Rendet mi is akarunk, de
olyan rendet, ami nem korlátozza az egyes
ember szabadságát. Ami hagyja azt, hogy a
baloldali ember is azt gondolja és érezze,
amit gondol és érez, és ne kelljen magát
másodrangú állampolgárnak tartania.
Újságírói kérdésre dr. Szabadkai Tamás
elmondta: Az M8-as régi igényünk, több
kampányban szerepelt már ennek a megvalósítása. Elsõdleges fontosságú, hogy az
M8-as minél elõbb megépüljön, ez járulhat hozzá a leginkább ahhoz, hogy az általam elsõként megjelölt probléma elõrébb
jusson a megoldás felé. Hogy mondjak
konkrétumokat is: Sárbogárdon a magyar
honvédségi laktanya helyzetét, jövõjét
meg kell oldani. A képviselõnek az a dolga,
hogy mind a 24 településnek az ügyeit segítse, mozdítsa elõ.
Lendvai Ildikó: A miniszterelnök-jelölt
holnap adja elõ a kampánynyitónkon a
programját, és abban konkrétan benne
van a további autópályaépítés és az M8-as
is a következõ 4 év folyamán.
Hargitai Lajos: Sok szó esett a nyugdíjakról. Arról például, hogy még mit fognak
emelni meg mennyivel több a nyugdíj
most, mint 8 évvel ezelõtt. De arról nem
volt szó, hogy a nyugdíj vásárlóereje közel
sincs olyan állapotban, mint akkoriban
volt. Ha csak annyit veszek, hogy a feleségemnek akkor 6.000 Ft elég konyhapénznek egy hétre, most 25.000 Ft konyhapénz
kell, és ezen felül ott az egyre magasabb
gázszámla, villanyszámla, ami többszöröse
a nyolc évvel korábbinak. Voltaképpen
minden drágult. A másik nagy probléma,
ha csak Sárbogárdot vagy a környezõ falvakat tekintjük, hogy itt a lakosságnak alig
egyharmada, aki aktív, a többi vagy munkanélküli, vagy ellátott, vagy nyugdíjas. Az
egyharmadnak, aki dolgozik, a nettó bére
pedig kevesebb, mint a nyugdíjas jövedelme. Én nem tartom helyesnek, hogy a
nyugdíjasoknak ígérnek fût-fát. És ezt úgy
mondom, hogy én is nyugdíjas vagyok. Szerintem helytelen, hogy egy háromgyerekes
szülõ, aki dolgozik, csak 80.000 Ft-ot visz
haza a levonások után, miközben az én
nyugdíjam 87.000 Ft, az édesanyámé pedig
120.000 Ft. Valahogy az arányok vannak
rosszul megállapítva, és úgy érzem, emiatt
téves a jelenlegi gazdaságpolitikai fölfogás.
Lendvai Ildikó: Elõször a nyugdíj vásárlóértékérõl — pár éve a nyugdíjas infláció
mértékét külön számolja a statisztikai hivatal, és a nyugdíjemelés ahhoz szabódik.
A nyugdíjak emelkedése nyilván jóval nagyobb, mint ami a vásárlóértéké, de 8 évhez viszonyítva maga a vásárlóérték, tehát
ha az emelésbõl levonom az inflációját a 8
évnek, a 8 évvel ezelõttihez képest a vásár-
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lóérték is megnõtt 25-30 százalékkal. Amit
rossznak érzünk, az az, hogy az utolsó két
évben viszont csökkent a nyugdíjak vásárlóértéke. De ha megrajzolom a vonalat,
abból jön ki végeredménynek a vásárlóérték 25 százalékos növekedése, arra kell vigyázni, hogy ezt a törvényt senki meg ne
változtassa, hogy valóban a nyugdíjas fogyasztás inflációját mérjék. Mert valóban a
nyugdíjas elsõsorban élelmiszerre költ,
gyógyszerre, rezsire, és nem sokra mennénk, hogyha csak az általános inflációt
követnék. Nagyon érdekes a másik kérdése, a munkabérek és a nyugdíjak viszonya.
Országos átlagban azért az úgy nem igaz,
hogy a nyugdíjasok magasabb életszínvonalon élnének, mint a keresõk. Igaz ott,
ahol sok az alacsony keresetû. Mégis azt
kell mondanom, hogy az átlagnyugdíj
89.000 Ft, azt nem terheli adó; az átlag nettó bér 140-150.000 Ft körül van.
Hargitai Lajos: De nem Sárbogárdon.
Lendvai Ildikó: Nem vonom kétségbe a
sárbogárdi példát, mert ez az átlagra igaz,
de Sárbogárdon nyilván az átlagnál alacsonyabbak a keresetek, mert olyan a munka,
vagy annyira nincs munkaalkalom.
Hargitai Lajos: Itt már nagyon szép, hogyha a bruttó 120.000 Ft valakinek megvan.
Lendvai Ildikó: Igen, ez mutatja, hogy itt
alacsony fizetésû munkahelyek vannak.
Nem vigasztalja magát, hogyha azt mondom, hogy országos viszonylatban az átlagbér azért jelentõsen magasabb, mint az átlagnyugdíj. Viszont a maga igazát úgy tudnám feladatra lefordítani, és erre valóban
vigyázni kell, hogy a minimálbér emelése is
meg kell, hogy történjen, mert az állam
nem tud másba beleszólni, mint a minimálbér szabályozásába. Ez lehet, hogy a háromgyerekes asszonyon nem segít, de sok
máson igen. A mi terveinkben elsõsorban
a szakmunkás minimálbér emelése szerepel, a szakmunka megbecsülése érdekében. Én még emlékszem ifjú koromból,
hogy régen egy jó szakmunkásnak a becsülete volt akkora, mint egy egyetemi tanáré.
Ma a szakmunka becsülete, finoman szólva, nem ugyanaz. Béremelkedésben kb. azt
tudjuk vállalni, hogy a bruttó bér 20 százalék, a nettó bér 25 százalékos emelése, de
kb. ennyi százalékot mutatnak a nyugdíjemelések is, tehát az ollót nem akarjuk
szétnyitni. Ebben magának igaza van, de
azt sem tartanám igazságosnak, hogyha
egy picit a béremelkedések megindulnak,
akkor a nyugdíjak meg lemaradnának. Az
a jó, ha nincs olló, hiszen maga azt mondta,
hogy nyugdíjas és rengeteget dolgozott
azért a nyugdíjért, tehát azt nem mondanám, hogy a nyugdíjasnak nem kell részesednie a gazdasági gyarapodásból. Azt
mondanám, hogy a munkából élõnek
ugyanannyira, tehát nem lehet a figyelmet
csak az egyikre, vagy csak a másikra fordítani, abban Önnek teljesen igaza van.
Varga László (pedagógus): Hogy mennyire fontos lenne a 63-as elkerülõ út, bizonyítja, hogy 1907 áprilisában írta a Sárbogárd és Vidéke újság, hogy a sárbogárdi sorompónál túl sokat kell várakozni a társ-
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szekereknek. Ideje lenne, hogyha megépülne az M8-as meg az elkerülõ út.
Hargitai Lajos: Erre minden kampányban
ígéret volt.
Lendvai Ildikó: Igen, és eltelt 100 év, és azóta is várunk erre.
Alpek Zoltán: Ha van valami állandó Sárbogárdon az elkerülõ út és a sorompó kapcsán, az az építési tilalom a környéken,
azért nem tudok oda házat építeni 30 éve.
Révész Csaba: Ha marad az MSZP kormányon, milyen jövõje van a 30-40 éves korosztálynak, mely gyakorlatilag az országot
a vállán cipeli? Mert hogy a nyugdíjasokkal
mi van, azt tudjuk, meg halljuk minden
irányból, de mi van azzal a korosztállyal,
aki a terheket hordja?
Lendvai Ildikó: Mondok néhányat. Nem
tudunk azonnali járulék- és adócsökkentést ígérni, de a következõ 4 évben a munkavállalók által fizetett TB-járulék 4 százalékos csökkentését igen. Ezért van az, hogy
azt mondtam, hogy a bruttó bér 20 százalékkal, de a nettó 25 százalékkal tud nõni,
mert ott a járulékcsökkentés is érvényesül.
Tovább folytatjuk a személyi jövedelem
adó csökkentését, az idén az átlagon élõknek (amit sajnos a kis jövedelmû nem érez)
elég jelentõs SZJA-csökkentés volt. A családi pótlék elsõsorban ezt a korosztályt
érinti. A családi pótlék szinten tartását,
hogy a vásárlóértéke a fiataloknak is megmaradjon, el kell vállalni. Másik kérdés,
hogy az egész családipótlék-rendszer átdolgozásán gondolkodunk olyan módon,
hogy a családi pótlék differenciált legyen
aszerint, hogy a gyerek iskolai tanulmányai
hol tartanak.
Révész Csaba: Milyen lépéseket szándékoznak tenni a nemzetfogyás megakadályozására, vagy megállítására, hogy ne egy
gyermeket, hanem kettõt-hármat vállaljanak a szülõk?
Lendvai Ildikó: Gyorsan nem megy. Az,
hogy több támogatás van, nem szokott
több gyerekhez vezetni. Paradox módon a
szegény családokban és a szegény országokban születik több gyerek. Ezzel együtt,
Istennek hála, az utóbbi években valamelyest csökkent a fogyás mértéke.
Hargitai Lajos: Talán a Ratkó gyerekek
unokáinak nagyobb száma miatt van az
emelkedés most.
Lendvai Ildikó: Elképzelhetõ. Azt hiszem,
hogy azokat az ösztönzõ eszközöket lehet
alkalmazni, hogy elsõsorban azokat a családokat ösztönözzük 2-3 gyerekre, ahol
van egy saját képesség is a gyerek eltartására. Nem úgy értem, hogy csak a leggazdagabbak, hanem ahol legalább az egyik szülõ munkavállaló. Többek között épp erre
jó az a családipótlék-rendszer, amit mondtam, hogy a továbbtanuló gyerek nevelésében teszi érdekeltté a szülõt. Tervezzük azt
is, hogy a nagycsaládosok adókedvezményét megnöveljük, és a 3. gyereknél növeljük is, mert az a kritikus pont, hogy a 3. gyerekben is érdekelt legyen a házaspár.
Lejegyezte: Hargitai Lajos
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Megnyílt a vajtai konyha
Múlt héten csütörtökön reggel volt lehetõségem személyesen is találkozni Csabával
a konyhán. Éppen készült az aznapi ebéd.
Korszerû tartályban fõtt a leves, egy másikban a krumpli, s szorgos asszonykezek
panírozták a húst. Rántott csirkecomb sült
az olajban.
Mint megtudtam, a konyha korszerû berendezését is a vállalkozó hozta magával
Siófokról, ahol szintén van konyhája. Rucz
Csaba ugyanis már 20 éve van a szakmá-

Vajta önkormányzata jelentõs anyagi áldozattal felújította a valamikori iskolakonyhát. Az önkormányzat célja ezzel az
volt, hogy errõl a konyháról biztosítsák a
helyi közétkeztetést, az idõsek szociális étkeztetését, valamint a három társult település: Cece, Vajta, Sáregres iskoláinak,
óvodáinak és idõskorúinak közétkeztetését.
A felújítás elkészültével kerestek a konyhára üzemeltetõt, szerencsésen találtak is
helyi kötõdésû szakembert, Rucz Csabát,
aki vállalta a feladatot.

ban. Mint elmondta, január 1-jétõl vette át
a vajtai konyha üzemeltetését, ahol jelenleg 4 fõvel naponta 360 ebédet készítenek.
A konyha kapacitása ennél jóval nagyobb,
s tervük, hogy több települést is próbálnak
megnyerni, hogy innen rendeljék az ebédet. Itt nem porokból készül a leves, s nem
elõfõzött, fagyasztott anyagból dolgoznak,
hanem friss áruból. A zöldséget, gyümölcsöt, tojást helyben vásárolják fel.
Sok sikert kívánunk a munkájukhoz!
Hargitai Lajos

Jelenünk a jövõnk
A fiataloké a jövõ. Persze, arról nem beszélünk, hogy a miénk is, hiszen szeretnénk boldog, hosszú életet élni. De mi van
a jelenünkkel?
Megteszünk-e mindent azért, hogy azt a
kevésnek gondolt jót az életünkben észrevegyük, felismerjük és gyarapítsuk?

Értékeljük-e eléggé a jóravaló törekvést?
Van-e bennünk jóindulat és szeretet?
Miért vagyunk ebben is szegények?
Jön a válasz: Ki tud ezzel foglalkozni, mikor olyan nehéz és bizonytalan az életünk?
Igen ám, de pontosan ezért kellene összefogni azt a kevés jót, hogy megfelelõ nagy
erõ legyen abból is, mert a rosszból már
elég! Össze lehet fogni, fel lehet ismerni,
elõ lehet hozni, és el is kell ismerni!
Miért nehezebb dicsérni, biztatni, felemelni és megköszönni, mint kritizálni?
Miért nehezebb tisztelettel kérni, mint elvárni?
Most magam és szülõtársaim nevében
megköszönöm azt a munkát, felismerem
azt az emberi nagyságot, értékelem az önzetlen jó szándékot és igyekezetet, amivel
a sárhatvani fiatalok felújították klubhelyiségünket. Igazán példaértékû, minõségi
munkát végeztek, örömünkre és meglepe-

tésünkre. Falat festettek, lambériát kezeltek, zenepultot és polcot készítettek, és ez
mind az összetartozást és az együtt haladást sugározza.
Köszönjük a fiataljainknak, hogy õk is tanítanak egyetértésre minket, szülõket!
Sohár Mária
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Koszorúcska Cecén
A tavalyi tánciskola sikerén fellelkesültek
a cecei gyerekek, és az idén megszervezték
a haladó tánciskolát. Ugyanakkor egy jelentõs létszámú kezdõ csoport is indult.
Most érkezett el a két csapat a záróvizsgához, a koszorúcskához.
Szombaton megtelt a cecei kultúrház
nagyterme erre az ünnepi alkalomra. Körben ültek a szülõk, a hozzátartozók meg az
érdeklõdõ ismerõsök. A táncokat betanító
táncmester sorra szólította a kezdõ és haladó csoportot tangóra, keringõre, angolkeringõre, rumbára, s végül a népszerû
rock’n’roll-ra. A bemutató után a gyerekek felkérték táncra szüleiket. Megtelt a
tánctér, és bizony szóba került, hogy a
táncmester örömmel vállalna felnõtteknek szóló táncklubot is, ahol az apukák,
anyukák készülhetnének egy igazi, felnõtt
koszorúcskára.
Mondjuk, hogy Cecén minden lehetséges?
Talán...
Hargitai Lajos

Mezõföld
A Mezõföld egykori gazdasági fejlettségérõl íródott cikkre reagálva a következõ gondolatokat szeretném megosztani.
Tóth Ervin úr írta, hogy a sárbogárdi Videoton cég 2000 fõt foglalkoztatott, ami igaz is. De volt valamikor Sárbogárdon egy ládagyár is, amely 300 dolgozójával helyi viszonylatban nagyüzemnek
számított. Itt a ládákon kívül 1000 m2 mennyiségû tölgyparkettát
és raklapot, a gatter üzemrész pedig fûrészárut gyártott. A szomszédságában lévõ helyi vasútállomásra befutó szerelvényeken érkezett az üzem számára a papírfa, a bükk- és tölgyrönk nyersanyagként.
A Göngyölegellátó Vállalatnak (GEV) országszerte voltak telephelyei (Zalaszentgróton, Hidasbonyhádon, Szegeden, Kecskeméten stb.), ahol az állami gazdaságokat ellátták göngyöleggel.
Ezeket Torgyán mind megszüntette, arra hivatkozva, hogy Magyarországon nincs szükség a kolhoztípusú mezõgazdaságra. A
mezõgazdasági miniszter 12 állami gazdaságot szüntetett meg, kiszedve a képzetlen segédmunkások kezébõl a kenyeret, a keresetet. Torgyán azt hitte, hogy a paradicsom a körtefán terem. A
munkanélküliek közmunkára kényszerültek, vagy állhattak sorba
a segélyért.
Abban az idõben a képesítés nélkülieknek is volt munkahelye,
biztos jövedelme, és nem kényszerültek bûnözésre, betörésre és
lopásra.
Kókány József

Számlák
a Vertikáltól
Levelet kaptak kézhez Sárbogárd lakói a napokban a Vertikáltól,
melyben a tavaly év közbeni áfaváltozás különbözetét számlázza
ki a cég. Többen kifogásolták szerkesztõségünknek, hogy a
Vertikál mellékelhetett volna pár sort a két csekkes számla okáról, mert nem mindenkinek egyértelmû, hogy miért is kapták azokat. Másrészt a szokásos negyedéves csekkeket elfelejtették a
levélhez csatolni.
A fenti problémára válaszolva a Vertikál központi ügyfélszolgálata telefonon tájékoztatta szerkesztõségünket: az áfa változása miatti különbözetrõl szóló, 2009 3. és 4. negyedévét érintõ számlákat
az APEH elõírásainak megfelelõen állították ki még 2009-ben.
Azért csak most küldték ki ezeket — és a fizetési határidõ is azért
2010. február 28-ai —, mert a lakosok már megszokhatták, hogy
ilyentájt kapják kézhez a Vertikál csekkjeit, és nem akartak keveredést okozni e habitusban. Szándékukkal ellentétben azonban a
2010. évi negyedéves csekkek kimaradtak a borítékból, így azokat
külön levélben, a jövõ hét folyamán küldik ki a lakóknak.
Hargitai Kiss Virág
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Miklósi hírek
A híreket az iskola újságíró szakkörösei: Kiss Erika és Varga Júlia
8. b osztályosok, illetve Zobák Dominika 7. b osztályos tanulók
készítették.

Felsõs farsang az iskolánkban

ket támogatja. Évente így tud gondoskodni a jutalomkönyvek
megvásárlásáról a kitûnõ és jó tanulmányi eredményû, szorgalmú, kiemelkedõ teljesítményt nyújtó tanulóink számára. Folyamatosan fejleszti az intézmény informatikai eszközeit. Támogatásban részesíti a nyári táborainkat, tanulmányi kirándulásainkat,

2010. február 12-én került megrendezésre a felsõs farsang. Erre
az eseményre, mi, nyolcadikosok már hónapok óta készültünk, hiszen a farsangi bál nyitótáncának elõadása a mi feladatunk volt.
A mulatság a királyi pár bevonulásával vette kezdetét. Az idén a
megtiszteltetés Varga Julcsit és Tõke Ferencet érte, õk foglalhatták el a királyi széket. (Az alsós farsangon ezt a szerepet Farkas
Márta és Fett Tibor töltötték be, az alapítványi bálon pedig Nyikos Anita és Pajor Károly.)
Ezen a különös délutánon zenei kísérettel vonultak be az osztályok — elsõként az ötödikesek boszorkánynak, illetve õsembernek öltözve. Õket követték a hatodikosok mesehõsként, illetve
country-stílusban. Pillanatok alatt megelevenedett elõttünk a
vadnyugat hangulata kincsesládával, kaszinóval és stílszerûen
country tánccal. A 7. a osztálynak a busójárást kellett megelevenítenie. Nagyon viccesek voltak, és úgy tûnik, sikerült is elûzniük a
telet, hiszen azóta az idõjárás jobbra fordult. A 7. b. tanulói különbözõ foglalkozásokat mutattak be nekünk, volt közöttük fodrász,
orvos, légikísérõ, szerelõ, festõ, sõt pizzafutár is. A harmadik 7.
osztály a 70-es évekbe repített bennünket Fenyõ Miklós zenéjével.
Az évfolyamok bemutatkozása után következett a táncunk bemutatása, amelyre már oly régóta készültünk. Piros szoknyáink libegõ mozgása és mosolygó arcunk betöltötte a teret. A nyitótánc
meghozta mindenki jókedvét, ezért hamar megtelt az iskola
ebédlõje táncoló fiatalokkal. A mulatság késõ délutánig folytatódott.

Alapítványi bál
A sárszentmiklósi iskola szombati jótékonysági rendezvényén közösen ünnepeltünk. Ünnepeltünk egy olyan eseményt, egy olyan
szervezet létrejöttét, melyet nem írt elõ senki, nem határozták
meg és nem várták el tõlünk. Ellenkezõleg, mi magunk vártuk el
önmagunktól, hogy megalakítsunk valamit, aminek mentén pedagógus, szülõ, hajdani és jelenlegi diák összefoghat, kifejezheti
kötõdését a nevelõ, embert formáló, gyökereket adó alma mater
iránt. Ebbõl a szándékból született meg 1995-ben, az idén már 15
éves Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány.
A színpad felett díszelgõ 17-es szám is beszédes, hiszen a támogató bálok száma meghaladta az évek számát, mint ahogy beszédes a
200-nál több eladott jegy is, a pártolójegyek sokasága és a rengeteg értékes felajánlott tombolatárgy, mely az est folyamán gazdára lelt.
Az alapító okiratban megfogalmazott céloknak megfelelõen az
alapítvány adományokat fogad, melyekkel az iskolát, a gyereke-

segíti a versenyek szervezését, az azokra való utaztatást, támogatja kulturális programjainkat, mûvészeti és egyéb csoportjainkat.
Nagy gondot fordít az iskola, óvoda külsõ és belsõ környezetének
szépítésére.
Az ideutalt adó 1 %-okból a Sárszentmiklósi ÁMK pusztaegresi,
sárszentmiklósi óvodásai, iskolásai egyaránt részesülnek. Játékokra, taneszközökre, berendezésekre tudjuk fordítani az így
kapott pénzt.
Egy iskolának, a pedagógusoknak és a szülõknek közös ünnepe
mindig az, ha együtt gyönyörködhetnek a gyerekeikben, büszkék
lehetnek a teljesítményükre, meghatódhatnak, hogy lám, már olvas, milyen bátran beszél, énekel, mozog, versel. És meghatódhatnak, mert lám, már hogy megnõtt, úgy tesz, mintha semmi nem
érdekelné, de mégis mindent belead, mikor megmutatkozik, mikor bemutatkozik.
Kell még a támasz, kell még a segítség, de bátran legyünk meghatódottak és bátran legyünk büszkék, mert van mire és van kikre!
Akik a mûsorban szerepeltek: a két elsõ osztály, tanítóik: Állóné
Horváth Hajnalka, Németh Mária, Kristófné Juhász Ildikó, Viski
Péterné. A 3. évfolyamból a táncos lábúak, felkészítõjük Magyar
Nikoletta, közremûködött az énekkar, Jákob Zoltán kíséretével
Paczona Boglárka furulyán és Nyikos Nóra gitáron. Fergeteges
„ugróst” roptak a néptáncosok, vezetõjük: Iker Jánosné, segítõje
Pölöskei Mónika. A nyolcadikosok nyitótáncát betanította, irányította: Balázs Sándorné, Németh Mária és Tóthné Huszár
Magdolna, Zelmanné Varga Zsuzsanna osztályfõnökök.
Köszönjük az EUREST konyhájának az ízletes vacsorát, köszönünk minden támogatást, amit az est alkalmából kaptunk!
Horváth Ferencné igazgató
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Negyed század egy iskolában
A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola és Speciális Szakiskola
egyhetes rendezvénysorozattal ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A rendezvénysorozat központi programja február
19-én volt. Ekkor „Szegregációtól az integrációig”címmel szakmai napra hívták a megye szakembereit. A rendezvényen részt
vett dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke, s õ köszöntötte a 25 éves iskolát, majd a megyei fõjegyzõ virágot és
oklevelet adott át Györök Ágnesnek, az iskola igazgatójának.
A nap folyamán több szakmai elõadás is elhangzott.
Györök Ágnes bemutatta az iskolát, s annak többlépcsõs fejlõdését.
‘Taníts meg, hogy tanulhassak!’ címmel Németh Lászlóné gyógypedagógiai tanár és Bodáné Szili Judit gyógypedagógiai tanár tartottak elõadást. Dr. Pátzay Józsefné tanár és Kéri Zoltánné
gyógypedagógiai tanár, igazgatóhelyettes ‘Út a munka világába’
címmel mutatták be a speciális szakiskolai nevelés eredményeit.
Dr. Szénási Károlyné gyógypedagógiai tanár a ‘Munkahelyi gyakorlat’ programot ismertette.
Egyre jelentõsebb a speciális
oktatás szerepe az általános iskolákban, s a speciális nevelést,
fejlesztést igénylõk valamint a
többi gyerek együtt nevelése.
Errõl több elõadás is elhangzott
‘Új horizontok az együtt nevelésben’ címmel. Beszámolót
hallhattunk Györök Ágnes
SNI-adaptációs szaktanácsadótól, Németh Lászlóné gyógypedagógiai tanár–utazó tanártól,
Horváth Ferencné iskolaigazgatótól, valamint Nemes Ildikó
igazgatóhelyettestõl. A minõségfejlesztésrõl Petõ Aranka
gyógypedagógiai tanár számolt
be.
Az egyéni fejlesztés metodikájáról Demeter Gáborné gyógypedagógus, közoktatási szakértõ adott tájékoztatót.
Hargitai Lajos

25 éves a Kossuth
Zsuzsanna Általános Iskola
A Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános
Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye ebben a tanévben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ehhez kapcsolódóan 1 hetes rendezvénysorozatot szerveztünk 2010. február 15-e és 19-e között.
Egyebek között kézmûves-délután, sportvetélkedõk, tanár-diák farsang, tanulmányi verseny, divatbemutató, egészségprogram és kiállítások tették színessé a délutánokat a gyermekek
számára. A vetélkedõkön helyezést elért tanulókat nyereményekkel jutalmaztuk. A nyereménytárgyakért köszönetet
mondunk támogatóinknak.
Támogatók: Tóth pékség, Domján János cukrászmester, „Irka” papír–játékbolt, Vianni üzlet, Fõtéri cukrászda, 100 Ft-os
bolt, dr. Pátzay István magánállatorvos, József Attila Mûvelõdési Központ.
Dr. Pátzay Józsefné, a diákönkormányzatot segítõ tanár

Kutyapár keresi gazdáját!
Alsószentivánról jelezték szerkesztõségünknek, hogy körülbelül egy hete az egyik ház udvarába besétált két staffordshire
terrier kutyus. A ház tulajdonosa éppen a pincében tevékenykedett, amikor megjelent a háta mögött a két — szemlátomást
izmos — „fenevad”. Mint azonban kiderült: nagyon ápolt, láthatóan jó körülmények között tartott kutyusokról van szó. Az
egyikük kan, a másik szuka, nyakukban csinos nyakörvvel.
Mivel a településen senkinek nincsenek ilyen kutyusai, elképzelhetõ, hogy vagy kitették õket egy kocsiból, vagy elcsavarogtak valahonnan. A szuka kutya valószínûleg út közben betegedhetett meg, õt állatorvos segítségével gyógyíttatták meg.
Ideiglenes „gyámjuknál” hosszútávon már nem fér el a két
megtermett példány, és az etetésük sem egyszerû, de nem
akarják elengedni a kutyusokat csak úgy a határba. Ezért ezúton is kérik: akinek hiányzik a két kutyus, az jelentkezzen a
szerkesztõségben! Ha nem lesz meg a gazdájuk, akkor várják
olyan állatbarátok jelentkezését, akik megegyezés szerint
megvásárolnák és befogadnák a kutyapárt.
Hargitai Kiss Virág
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„Ne azt kérdezd, mit tehet a hazád érted, hanem azt,
hogy te mit tehetsz a hazádért.” (J. F. Kennedy)

Családlátogatás
Varga Gábor, a FIDESZ–KDNP képviselõ-jelöltje és kampányfõnöke 2010. február 12-én személyesen indult ajánlószelvény-gyûjtésre Sárbogárd városában, így alkalma nyílt beszélgetésre, néhány probléma megvitatására, illetve ötletelésre is néhány kedves választópolgárral.
lakáshoz jutását is. Amirõl pedig szintén beszélni kell, nos, az az
eladósodás. Véleményük szerint a bankok egyszerûen kihasználják az emberek szorult helyzetét, illetve adott esetben az alultájékozottságukat. A lakáshitellel rendelkezõket szinte nem védi
semmi, õk úgy érzik, a hitelvédelmi program is csak egy „átverés”.
A képviselõ-jelölt válaszaiban megfogalmazta, hogy mi az unokáinknak tartozunk leginkább felelõsséggel, nekik is meg kell tudniuk, ki sodorta ilyen helyzetbe az országot, és kik azok, akik még
ennél is felelõtlenebb gondolkodással bírnak.
A házaspár búcsúzáskor elmondta: tudják, hogy nem megy minden egyik napról a másikra, és a pozitív változásokhoz idõ kell, de
bíznak a FIDESZ–KDNP gyõzelmében, és ajánlószelvényükkel,
majd április 11-én szavazatukkal természetesen támogatják
Varga Gábor képviselõ-jelöltet.

Elsõként egy nyugdíjas házaspárhoz kopogtatott be, akik idõs koruk ellenére ma is napi 10-12 órát kénytelenek dolgozni. Kiderült,
hogy a házaspár hölgy tagja közel 40 évet töltött el a közszférában,
ahol az elmúlt 8 év bizony nem volt leányálom, hiszen a megszorításokra hivatkozva, a leépítések következtében, egy állami hivatalban takarítónõ nem volt az alkalmazottak között, így a köztisztviselõk maguk takarítottak több mint egy éven át. Mint ismeretes,
megvonásra került a „ruhapénz” és a 13. havi fizetés. Elkeserítõ
az a tény is, hogy a tisztviselõnek, ha táppénzre kényszerült,
67.000 Ft volt a kézhez kapott bére.

Szintén Sárbogárdon történt a következõ vizit. A családban egy
építõipari mikrovállalkozást hoztak létre korábban, azon belül is
szobafestés, szigetelés és burkolás a fõ profil. Viszont munka
nincs!

A meglátogatott család szerint a következõ idõkben — többek között — fontos lenne az elszámoltatás. Ha az „egyszerû” embertõl,
például a nyugdíjasoktól számon kérik a munkájukat, akkor bizony a politikusokkal szemben is így kellene eljárni. A családfõ
volt vízügyi dolgozóként fontosnak tartja még a vízgazdálkodás, a
vízminõség és az ivóvízkészlet védelmének kérdését is.
A házaspár szerint régi jól mûködõ dolgok felelevenítése is hatásos lehetne, gondoljunk csak a „fecskeház-programra”. Ennek újraindítása esetleg lehetõséget nyújthatna a fiatalok munkához
szoktatására, és nem utolsó sorban elõsegítené az ifjú nemzedék

Itt is meglepõ õszinteséggel beszélt a családfõ a gondokról és a
felmerülõ problémákról. Véleményük szerint elengedhetetlen,
hogy valamilyen szinten talpra állítsák a hazai vállalkozásokat. A
legnagyobb gondot a késõi fizetések, a körbetartozások okozzák,
és nem mellékes a tõkeerõ hiánya sem. Szerintük a fókuszba a jövõben a családoknak és a vállalkozásoknak kell kerülniük. Támogatásokat kell nyújtani, jó volna, ha megvalósulna a családi adózás is. Ehhez kapcsolódóan pedig megemlítették a gyermekvállalás kérdését is, hiszen a társadalom alapértéke a gyermek, de
mindennek persze felelõssége is van — kérdés, hogy mindenki
tisztában van-e ezzel, amikor gyermeket készül vállalni.
A család, amolyan záróakkordként, azt is megemlítette a képviselõ-jelöltnek, hogy szerintük a politikusoknak kellene — minden
életterületen! — jó példával elöl járni az emberek, a választópolgárok elõtt. A voksolásra jogosultak feladata pedig, így az övék is,
hogy április 11. napján bizalmat szavazzanak a FIDESZ–KDNP
képviselõ-jelöltjének, Varga Gábornak, hiszen „itt az idõ”!
/X/
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Gazdafórum Sárbogárdon
Varga Gábor, a Fidesz országgyûlési képviselõ-jelöltje gazdafórumot tartott Sárbogárdon a József Attila Mûvelõdési Központban.
Varga Gábor bevezetõjében elmondta, hogy megválasztása esetén folyamatos kapcsolatban szeretne maradni a választópolgárokkal, és az országgyûlésben a helyi érdekek mentén kíván politizálni. Ezért is keres fel családokat, kisebb közösségeket, hogy
ezek a közvetlen, személyes kapcsolatok kialakuljanak, megerõsödjenek közte és a választópolgárok között, s érezze mindenki,
hogy kicsinek látszó dolgokban is érdemes képviselõjükhöz fordulni.

E fórumnak nem az a célja, hogy õ most okos elõadást tartson, hanem mindenkinek a véleményére kíváncsi, hogy valójában mit
képviseljen, hogyan képviseljen a parlamentben, ezért itt véleménycserére, eszmecserére számít.
Gábor maga is tanyán él, tõsgyökeres cecei polgár, vannak állatai,
földjei, napi kapcsolatban van a helyi gazdákkal, s cecei polgármesterként is a bõrén érzi az emberek gondjait.
A kialakuló párbeszéd közben sorra kerültek mindazok a kérdések, amelyek a legtöbb gondot okozzák ma a mezõgazdaságban.
A legnagyobb gond az összefogás hiánya. Fontos lenne, hogy a
gazdák saját érdekeikben közösen lépjenek fel, hogy jobb áron

tudják megszerezni az alapanyagokat, ha lehet, maguk dolgozzák
fel, közösen s jobb áron tudják értékesíteni a terményeiket, s ezáltal újra fellendüljön a magyar zöldség- és gyümölcstermelés.
Egyik fontos kérdés, hogy a külföldiek földszerzését korlátozni
kell. A Fidesz már eddig is sokat tett azért, hogy a magyar termõföld ne kerülhessen külföldiek kezébe, s kormányra kerülésekor
az egyik legsürgõsebb intézkedés lesz a magyar termõföld védelmében megtenni a szükséges intézkedéseket.
Felmerült az is, hogy a családi gazdaságokat fokozottan védeni
kell. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a föld és a mezõgazdasági eszközök illetékmentesen örökölhetõk legyenek. Fájlalják a gazdák azt is, hogy az agrár-környezetgazdálkodási pályázatok száma lecsökkent.
Sajnálatos, hogy a jelenlegi kormány érzéketlen a gazdák gondjaira, s olyan intézkedések születnek, amelyek sok esetben lehetetlenné teszik a mezõgazdaságban a mûködést. Most a kedélyeket
pl. a mezõgazdasági jármûvek közlekedését korlátozó intézkedések borzolják.
Varga Gábor összegezve az elmondottakat hangsúlyozta, hogy a
mezõgazdaságot a vidékpolitikától nem lehet elválasztani, s minden erejével, minden tudásával azon dolgozik, hogy ez az alapelv
ne sérülhessen.
Hargitai Lajos

FELHÍVÁS álláshirdetésekre
A sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
1 fõ üres állás betöltésére

GYÓGYMASSZÕR ÉS ÁPOLÓNÕI
végzettséggel felvételt hirdet.
A felvétel feltétele: gyógymasszõr és ápolónõi végzettség.
A sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 1 fõ üres

HÁZI-GONDOZÓNÕI állás betöltésére
felvételt hirdet.
A felvétel feltétele: szociális ápoló és gondozó végzettség.
Bérezés: közalkalmazotti besorolás szerint.
Jelentkezés: írásban, melynek határideje 2010. március
10.
A jelentkezés helye: polgármesteri hivatal ESZI-iroda
(fszt. 13-as ajtó), 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06
(25) 461 306.
Szakács Benõné ESZI-igazgató
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SPORT

Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XVII. forduló eredményei

Nyiki FC–Twister Galaxy
4:1 (1:1)
Vezette: Tóth Z. Nyiki: Huszti N., Oláh, Kecser,
Felker, Huszti R. Csere: Huszti P., Kovács, Németh.
Twister: Bognár I., Balogh, Roszkopf, Szabó Gy.,
Killer. Csere: Bognár T., Szabó L. Négy és fél perc
telt el, amikor a Twister dobott szögletet, azonban
Felker szerezte meg a labdát, végigvezette a pályán, Bognár I. mellett elgurította, természetesen
gól. 6. perc: Felker tiszta helyzetben a kapufát találta telibe. 7. perc: az elõre törõ Balogh egyenlített.
10. perc: Oláh célozta meg a kaput, alig lõtt mellé.
11. perc: Szabó Gy. lövését Huszti N. szögletre
ütötte. 16. perc: mezõnyjáték után Oláh próbálkozott, lövése újból célt tévesztett. 18. perc: Killer
nagy helyzetben lyukat rúgott. 20. perc: Bognár T.
lövése alig ment mellé. 21. perc: alig kezdõdött el a
második játékrész, Kecserhez került a labda, mely a
kapufáról vágódott a hálóba. 23. perc: Bognár I. a
kiugró Németh elõl becsúszva mentett, azonban a
szabadrúgást nem kerülhette el. 24. perc: támadott
a Nyiki, hisz ez egy hatpontos mérkõzés volt a kiesés elkerüléséért. Oláh próbálkozott lövéssel,
mely megint elkerülte a kaput centiméterekkel. 26.
perc: kezezés miatt 7 méterest rúghatott a Twister.
Roszkopf büntetõjét Huszti N. vetõdve hárította.
31. perc: ma semmi sem jött be Oláhnak, ami a góllövést illeti. 32. perc: Huszti R. lövése ment kapu
mellé. 34. perc: Oláh megint mellédurrantott. 35.
perc: Huszti P. gólhelyzetben nem érte el a labdát.
36. perc: Szabó Gy. lövése kerülte el a kaput. 38.
perc: Oláh lövése eltalálta a kaput, de Bognár I.-ról
szögletre pattant. A bedobott szögletbõl Felker növelte a Nyiki elõnyét. 40. perc: megismétlõdött az
elsõ gól! Szabó Gy. lövését Huszti N. szögletre ütötte, a bedobott labda Huszti R. elé került, kicselezte
a kapust, és higgadtan helyezte a labdát a kapuba,
beállítva a végeredményt. Sárga lap: Huszti R.
Góllövõk: Felker 2, Kecser, Huszti R., illetve Balogh.

Toledo 2005–
Alba Autósbolt Cece 4:4 (3:3)
Vezette: Tóth I. Toledo: Fûrész, Dombi Z., Csuti,
Gazsó, Dombi V. Csere: Barabás B., Orbán, Szabó.
Cece: Fülöp Gy., Kiss, Pintér, Fülöp T., dr. Erdélyi.
Csere: Hegedûs, Takács, Tóth A. Góllövõk: Fûrész,
Tóth A. (öngól), Csuti 2, illetve Fülöp T., dr. Erdélyi
2, Kiss. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.

Sárkeresztúr KIKE–
Pentagri Kft. 16:2 (5:2)
Vezette: Tóth Z. Kike: Visi, Madár, Hajdinger J.,
Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
Pentagri: Drávucz, Tóth I., Palotás, Kelemen, Bor.
Góllövõk: Geiger 6, Szauervein 3, Madár, Sütõ 4,
Hajdinger Z., illetve Bor 2. A mérkõzést felvételrõl a
Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.

BB. Truck–Horváth Ker.
3:7 (2:2)
Vezette: Szakács I. BB. Truck: Meilinger, Takács,
Strausz, Sztojka, Gábris. Csere: Dravecz, Gilicze.
Horváth Ker.: Horváth József, Kovács A., Oláh,
Horváth János, Kovács S. Csere: Kovács R., Nyári,
Pankusz. Inkább a BB. Trucknak lett volna szüksége a három pontra. Az elsõ játékrészben fej fej mellett jártak a góllövésben, azonban ez a második játékrészben már nem sikerült. Gyõzött a nagyobb
rutin. Ehhez azonban kellett a „fõnök” eligazítása
(ami elég hangosra sikeredett), na meg a góllövõ-

tudománya. Sárga lap: Strausz, Gilicze, illetve
Kovács A. Góllövõk: Gábris, Sztojka, Dravecz, illetve Kovács A., Horváth J. 5, Pankusz.

Spuri–BB. Truck 7:3 (2:1)
Vezette: Szakács I. Spuri: Deli, Palásti, Schmidt,
Huszár, Rohonczi. Csere: Kovács, Simon, Szalai
Varga. BB. Truck: Gilicze, Strausz, Takács, Horváth, Dravecz. Csere: Fekete, Gábris, Sztojka. 3.
perc: Huszár elé került a labda, melyet a kapuba
emelt. 5. perc: Horváth lehetetlen szögbõl lõtt kapufát. 7. perc: Sztojka elfektette a kapust, közelrõl a
kapufára emelt. 8. perc: Szalai lövését Gilicze szögletre ütötte. 11. perc: Dravecz szöglet után szerzett
gólt. 18. perc: Schmidt lövését Gilicze bevédte. Itt
emberelõnyben játszott a Spuri. 24. perc: Rohonczi
egy perc alatt két gólt szerzett. 28. perc: Szalai
jobbról futtából vette be a kaput. 29. perc: Rohonczi
lövésével szemben Gilicze tehetetlen volt. 30. perc:
Gilicze kapus létére lõtt gólt. 31. perc: Huszár kapott átadást Palástitól, nem volt nehéz helyzetben,
gólt rúgott. 33. perc: Gábris is feliratkozott a góllövõk közé. Elég paprikás hangulatú mérkõzés volt,
megérdemelten nyert a Spuri. Sárga lap: Schmidt,
illetve Takács, Horváth. Piros lap: Strausz 2 perc.
Góllövõk: Huszár 2, Schmidt, Rohonczi 3, Szalai, illetve Dravecz, Gilicze, Gábris.

Extrém–OMV 6:6 (3:3)
Vezette: Tóth Z. Extrém: Oszvald, Dévényi, Major,
Horváth D., Juhász. Csere: Derecskei G., Horváth
T. OMV: Plézer, Halasi, Nagy, Killer, Deák. Csere:
Derecskei J., Lukács. 3. perc: Deák kapott jó indítást, nagy gólt lõtt. 5. perc: Killer indította Halasit,
Oszvald lábai között lõtt gólt. 7. perc: szögletbõl Juhász a kapu fölé lõtt, szorongatott helyzetben. 9.
perc: Horváth T. váratlan lövése a meglepett Plézer
mellett a bal alsó sarokban kötött ki. 13. perc: Lukács az alapvonalról kapu fölé lõtt. 14. perc: Horváth
T. lövését Plézer elnézte, egyenlített. 15. perc: Lukács szorongatott helyzetben kilõtte a jobb felsõ sarkot. 17. perc: Major egyenlített. 21. perc: Major lövését Plézer szögletre ütötte. 22. perc: Halasi lövése kapu fölé szállt. Derecskei G. lövését Plézer védte. 26. perc: Major a rövid sarokba lõtt, ezzel átvette a vezetést az Extrém. 27. perc: nem sokáig örülhettek a vezetésnek, mert Nagy egyenlített. 29.
perc: Juhász is betalált a kapuba. 31. perc: most
Killer egyenlített. 36. perc: Derecskei G. fejelte a
labdát a kapuba. 39. perc: szöglethez jutott az
OMV, Killer dobását Halasi pofozta kapuba. Nagyiramú, sportszerû mérkõzés, sok góllal. Az eredmény igazságos. Góllövõk: Horváth T. 2, Major 2,
Juhász, Derecskei G., illetve Deák, Halasi 2, Lukács, Killer, Nagy.

Sárbogarak–
Légió 2000, Fair Bútor
1:3 (1:1)
Vezette: Szakács I. Sárbogarak: Dizseri P., Dizseri
B. Gazdag, Gászler, Németh T. Csere: Kiss, Németh
Cs. Légió: Kasos, Verbóczki, Lakatos Gy., Mondovics, Baki. Csere: Banda, Lakatos T., Szilágyi
Cs., Szilágyi F. 1. perc: Mondovics lövése Dizseri
P.-rõl kivágódott a mezõnybe. 8. perc: Verbóczki
Mondovics elé rúgta a labdát, amibõl gólt lõtt. 12.
perc: szöglet után Dizseri B. nagy gólt rúgott kapásból. 15. perc: Baki váratlan lövése után a labda kapu mellé ment. 18. perc: Gazdag lövése kerülte el a
kaput. 24. perc: Mondovics megszerezte a vezetést. 25. perc: Németh T. lövését védte Kasos. 29.
perc: Gazdag nagy lövése a kapufán csattant. 33.
perc: Gazdag a második kapufát rúgta. 40. perc:
szögletdobás után Verbóczki beállította a végered-

ményt. Sok hibával tarkított, alacsony színvonalú
mérkõzésen a helyzeteit jobban kihasználó csapat
gyõzött. Késõn hajrázik a Légió. Sárga lap: Mondovics. Piros lap: Németh T. Góllövõk: Dizseri B., illetve Mondovics 2, Verbóczki.

Horváth Ker.–Bad Boys
3:6 (3:5)
Vezette: Szakács I. Horváth Ker.: Horváth József,
Kovács S., Oláh, Horváth János, Horváth D., Csere:
Kovács A., Nyári, Pankusz. Bad Boys: Porkoláb,
Hajba, Juhász, Kuti, Horváth I. Csere: Horváth F.,
Soós. 2. perc: Kuti jól eltalált lövése után a labda a
kapuban kötött ki. 4. perc: Horváth D. egyenlített.
6. perc: szöglet után Juhász lõtt a hálóba. 7. perc:
Horváth D. megint egyenlített. 11. perc: Oláht szerelte Kuti, nagy gólt rúgott. 14. perc: Horváth J.
tiszta helyzetben a kapust találta el a labdával. 17.
perc: 7 métereshez jutott a Bad Boys, melyet Soós
értékesített. 18. perc: Horváth D.-rõl pattant a kapuba a labda. 19. perc: Kuti lépett ki, és beállította
az elsõ félidõ végeredményét. Küzdött a Horváth
Ker., de semmi sem jött be. 32. perc: Kuti nagy lövése a kapufáról kifelé jött. 38. perc: Kovácsról a
labda saját kapujába került. Küzdelmes második
félidõt játszott az elsõ és második csapat. Góllövõk: Horváth D., 3, illetve Kuti 3, Juhász, Soós,
Kovács (öngól).

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE

16

1

- 103:21

49

2. OMV

13

2

2

86:40

41

3. Pentagri Kft.

12

2

3

72:47

38

4. Extrém

9

3

4

76:43

30

5. Alba Autósbolt Cece

6

2

9

41:52

20

6. Toledo 2005

3

5

9

43:87

14

7. Nyiki FC

4

4

9

42:76

13

8. Sárbogarak

3

3 11

35:80

12

9. Twister Galaxy

3

3 11

29:50

12

10. Légió 2000, Fair Bútor 2

3 12

32:63

9

A Nyiki FC-tõl -3 pont levonva.

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán
II. Bor József

KIKE

34 gól

Pentagri

25 gól

KIKE

23 gól

III. Sütõ

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys

14

1

-

82:25

43

2. Horváth Ker.

11

1

3

97:47

34

3. Reál Margit

5

1

9

68:64

13

4. Spuri

3

1 10

49:85

10

5. BB. Truck

3

- 12 45:120

9

A Reál Margittól -3 pont levonva.

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

Horváth Ker.

39 gól

Bad Boys

27 gól

Horváth Ker.

23 gól

Értesítjük a csapatokat,
hogy az eredményhirdetésre

2010. március 1-jén 21.00 órakor
kerül sor.
Kérjük a csapatok megjelenését!
Szervezõk
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Falufórum

KÉK HÍREK
Vagyon elleni
bûncselekmények
A mezõszilasi
láncfûrészes
2010. 02. 09. Egy mezõszilasi lakos tett bejelentést a sárbogárdi kapitányság ügyeletére, hogy 2009. október és 2010. február
9-e között a szomszédjától 2 db motoros
láncfûrészt tulajdonítottak el. Értékük
meghaladja a 100.000 Ft-ot.

Ha nem zárjuk le
az autót…
2010. 02. 12. Sárosdon egy büfé elõtt parkoló, lezáratlan személygépkocsiból videokamerát tulajdonítottak el nagyobb
értékben.

Ezermester
2010. 02. 13. Egy budapesti lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki Sárbogárdon található lakatlan házába ajtóbefe-
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szítés módszerével behatolt, és onnan
szerszámokat, kisgépeket tulajdonított el.
A lopással okozott kár kb. 200.000 Ft.

Nincs elég hideg
2010. 02. 14. Egy székesfehérvári lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a
Sárkeresztúron lévõ lakatlan házába ajtóbefeszítés módszerével behatolt, és onnan
egy Zanussi hûtõszekrényt és egy fagyasztószekrényt tulajdonított el.

Baleset
Biciklis vs. autós
2010. 02. 12. Egy tolnai lakos haladt Sárbogárdon az Ady E. úton Székesfehérvár irányából Rétszilas irányába. A Bethlen G.
utca keresztezõdésében meg akart fordulni, de a fordulás közben nem adta meg az
elsõbbséget egy, az Ady E. úton kerékpárjával szabályosan közlekedõ sárbogárdi lakosnak, aki kerékpárjával nekiütközött a
személygépkocsinak. A kerékpáros 8 napon belül gyógyuló könnyû sérüléseket
szenvedett.

Pusztaegresen falufórumot tartunk
2010. február 27-én, szombaton,
15 órakor a mûvelõdési házban.

A fórum célja:
magánvagyonunk
védelme.
Az utóbbi idõben az idõsek sérelmére
elkövetett bûncselekmények megelõzése érdekében tart fórumot Batári Róbert körzeti megbízott.
Kérem, jöjjön el,
hiszen ez közös ügyünk!

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

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

A gyalogosok, kerékpárosok biztonságáért
A gyalogos és kerékpáros közlekedés Európában és Magyarországon egyaránt a figyelem középpontjába került. Ennek oka,
hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevõinek aránya az
összes közlekedési baleseten belül magas. Ezen balesetekre jellemzõ, hogy szinte minden esetben személyi sérüléssel, s igen
gyakran súlyos, illetve tragikus kimenetellel végzõdnek. Ezen
balesetek megelõzése érdekében az ORFK március hónapra fokozott közúti ellenõrzést rendelt el.
Az elsõdleges statisztikai adatok szerint 2010. január 1-je és február 14-e között 82 személy vesztette életét Magyarország közútjain, akik közül 20 fõ gyalogos, míg 7 fõ kerékpáros volt.
A Fejér megyei adatok szerint a tavalyi összbaleseti szám 853
volt, amibõl 40 esetben gyalogos volt az okozó, míg 86 esetben
kerékpáros okozta a balesetet. Ez utóbbi szám 37 %-kal volt
több 2009-ben, mint 2008-ban.
Idén február 14-éig Fejérben összesen 8 olyan sérüléses baleset
történt, amiben kerékpáros résztvevõ is volt, míg 15 gyalogosgázolás.
Az elmúlt évben végrehajtott ellenõrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyalogosan és kerékpárral közlekedõk közül sokan nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó alapvetõ szabályokkal, és sajnos egyre gyakoribbak az olyan esetek is, amikor szándékosan hagyják figyelmen kívül a közúti jelzéseket.
A gyalogosoknál jellemzõ az is, hogy figyelmetlenek, nem kellõen körültekintõek, takarásból lépnek az úttestre, vagy egyszerûen rosszul becsülik meg a közlekedõ jármû távolságát, annak
sebességét.
A KRESZ értelmében a kerékpárt éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpák-

kal kell kivilágítani, és a kerékpárt hajtó személynek — lakott területen kívül — fényvisszaverõ mellényt kell viselnie. Amennyiben a kerékpárt toló személy lakott területen kívüli úton, annak
leállósávján, útpadkáján tartózkodik, éjszaka és korlátozott
látási viszonyok esetén fényvisszaverõ mellényt kell viselnie.
A március 1-jétõl 31-éig tartó közlekedési akció során a rendõrök ezen fényvisszaverõ mellények meglétét, valamint a kerékpár kötelezõ tartozékait is ellenõrizni fogják. Elsõdleges annak
az ellenõrzése, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok betartják-e
az általános közlekedési szabályokat. A fokozott ellenõrzés idõszakában a járõrök azonban kiemelt figyelmet fordítanak a kerékpárt ittas állapotban hajtó személyek forgalomból történõ
kiszûrésére és szankcionálására is.
Természetesen azonban a rendõrök az akció idõszakában a gyalogosok és a kerékpárosok ellenõrzésén túl visszatérõen ellenõrizni fogják a gyalogátkelõhelyeket, ezzel is tudatosítva a jármûvezetõkben, hogy azokat mindig kellõ körültekintéssel és
óvatossággal kell megközelíteni. Ezen túlmenõen fel fognak
lépni azon gépjármûvezetõkkel szemben is, akik sebességtúllépést, vagy más szabályszegést követnek el, illetve ellenõrizni fogják a passzív biztonsági eszközök meglétét, valamint az ittas
gépjármûvezetõk kiszûrését a továbbiakban is fõ feladatnak tekintik.
A fokozott ellenõrzés célja, hogy javuljon a közutak közlekedésbiztonsága, valamint csökkenjen a balesetek száma, súlyossági
foka, illetve a sérültek száma.
Tegyünk közösen ezért!
Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ
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HITÉLET

Az Életadó
Folyam
(Szívhangú jambusvers Neked)
A víz szalad és szerte ágazik, halad
körötte élet fejlõdik, így mûködik
Isten kegyelme is; szétárad, újít,
éltet, táplál. Felszínén úsztasd
kisebb-nagyobb terhed; bizton céljához ér
és célba érsz, hiszen megérkeznél
a földi sodrással is; ám
erõje mennyivel nagyobb Istennek!
Azért ne félj! Tedd felszínére a
kisebbet, nagyobbat, de leginkább kedves
saját magad, és bízd a Wirágra,
ki a Kormányos, a szent terhet!
2010. február 17-én, Úrnapján, lehetséges választásaid elõtt
Sepsi Andrea

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

Egészségi és gazdasági jólét,
avagy Isten, aki nem csak
a lelkemre gondol
címû rendezvénysorozatára.
Témák:
2010. március 1. 17 óra
Az anyagi jólét és biztonság titka I.
Elõadó: dr. Ambrus András fizikus, üzletember
2010. március 8. 17 óra
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!

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!

2010. február 25. Bogárd és Vidéke

Biblia és tudomány
Tudósok, akik hittek Istenben
Általános szabály manapság azt tanítani, hogy ha valaki tudós, akkor nem hihet a Bibliában. Isten Igéjét a tudomány leple alatt világszerte, majdnem minden iskolában és
egyetemen támadják.
Mégis, ha valaki tanulmányozza a tudománytörténetet, és olvas azokról a valódi tudósokról, akik feltaláltak valami érdemlegeset, ugyancsak elcsodálkozhat azon, hogy közülük milyen sokan hittek Istenben, vagy voltak igazi keresztyének.
Lássunk tehát néhány példát nagy tudósokról, akik hittek Istenben.

Johannes Kepler (1571–1630)
A csillagászat területén kifejtett munkásságáért és felfedezéseiért
Keplert úgy emlegetik,
mint „az ember, aki elindította azt a folyamatot, mely a babonát logikus gondolkodással
helyettesítette.” Az általa fölállított bolygómozgási törvények
indították el útjára a modern csillagászatot:
1.) Minden bolygó a Nap körül kering ellipszis alakú pályán.
2.) A bolygók gyorsabban keringenek, ha
közelebb vannak a Naphoz.
3.) Bármely két bolygó esetén a keringési
idõk négyzeteinek aránya a Naptól vett középtávolságok (pályasugarak) köbének
arányával egyenlõ.
Hitét ezekkel a szavakkal összegezte: „keresztyén vagyok”. Felismerte Istenben a
„jóságos Teremtõt, aki a láthatatlanból alkotta meg a természetet.” (Zsid 11,3)

Robert Boyle (1627–1691)
Azon kívül, hogy a
modern kémia úttörõje volt, Robert
Boyle nagyban hozzájárult a tudományos gondolkodás
elõrehaladásához.
Több más híres felfedezése mellett a
gázok nyomása és
térfogata
közötti
összefüggés ma is
Boyle-törvényként
ismert.
Boyle nem látott ellentmondást a tudomány és keresztyén hite között. Erõs volt a
hite Jézus Krisztusban, mint Megváltóban
és Urában.

Sir Isaac Newton (1642–1727)
Õ volt az egyik legnagyobb tudós, akinek
oly felfedezések tulajdoníthatók, mint a
gravitáció törvényei, a
dinamika törvényei, a
differenciál- és integrálszámítás. A tudomány haladásához való hozzájárulása felölelte a fizika, a mate-

matika és a csillagászat területeit. Newton
szerette Istent, és hitt Isten Igéjében. Tanulmányozta a Bibliát, és errõl könyveket
is írt. Ezt írta: „Megingathatatlan a hitem a
Bibliában, mit Isten Igéjében.”

Louis Pasteur (1822–1895)
Õ volt a mikrobiológia
és a bakteriológiai újdonsült tudományának a megalapítója.
Feltalálta a védõoltást, az immunizálást
és a pasztörizálást,
melyek sok emberéletet mentettek meg.
Neki köszönhetõ a
biogenezis törvénye is, amely kijelenti,
hogy élet csak életbõl keletkezhet, ami ellentmondott a spontán keletkezés akkoriban divatos evolúciós gondolatának.
Pasteur nem talált semmilyen ellentmondást a tudomány és a keresztyénség között.
Szilárdan hitte, hogy „a tudomány közelebb viszi az embert Istenhez.”

James Clerk Maxwell
(1831–1879)
Elektromágneses elmélete és a vele kapcsolatos téregyenletek kövezték ki az
utat a huszadik századi fizika számára.
Maxwell hithû keresztyén volt, aki tanulmányozta a Bibliát, olyan hittel és elkötelezettséggel, amely nyilvánvaló volt a
tudományos körökben is.
A fentieken kívül még sok hívõ tudós ismert, például Fleming, az elektronika úttörõje, aki ezt írta: „Bõséges bizonyíték
van arra, hogy bár emberek írták, a Biblia
nem az emberi elme terméke. Emberek
megszámlálhatatlan sokasága mindig is
úgy tisztelte, mint a világegyetem Teremtõjének hozzánk intézett üzenetét.”
További hithû tudósok: Lister, aki feltalálta a steril sebészetet, Simpson, aki feltalálta az érzéstelenítést. Babbage (számítástechnika), von Braun (ûrrakéta), Euler
(differenciál- és integrálszámítás), Mendel (genetika).
Részletek dr. Farid Abou-Rahme:
„Azt mondta az Isten” c. könyvébõl
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Fények és árnyak
A sárbogárdi származású Tundó Klára fotómûvész kiállítása nyílt
meg február 19-én este a múzeumbarátok egyesületének rendezésében a régi községháza kiállítótermeiben.

Klári itt született, itt volt óvodás és iskolás, szülei itt tanítottak
Sárbogárdon, s ezer szállal kötõdik ehhez a vidékhez. Így örömmel jött haza, hogy kiállított képeivel megmutassa földijeinek, mi
lett belõle, mivé cseperedett a hajdani kisleány.
A megnyitóra nagyon sok érdeklõdõ jött el. Régi iskolatársak, barátok, ismerõsök és a múzeumbarátok. A kiállítót és a vendégeket
Novák Kovács Zsolt, az egyesület elnöke köszöntötte. A megnyitót mûsor színesítette. A sárszentmiklósi zeneiskola növendékei,
Nyikos Nóra gitáron, Paczona Boglárka furulyán játszott, valamint a Mészöly Géza Általános Iskola kamarakórusa énekelt.
A kiállítást megnyitotta Leszkovszki Albin. Az önkormányzat
képviseletében Pirosné Kocsis Anna adott át emléklapot Tundó
Klárának.
A fotómûvészet sajátos formáját mûveli Klári. Mondhatnánk ezt
fotografikának. Fényérzékenyített papíron fotós és grafikus technikákat alkalmaz, s ezt esetenként festészeti eszközökkel is vegyíti. A fekete-fehér nagy formátumú képek sajátos hangulatot és
hatást sugároznak.
Hargitai Lajos

PÜNKÖSDI TÚRA — 2010. május 22–24., Felsõszölnök, Julianna panzió
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas fürdõs, részben konyhás szobákban. Az elhelyezés a jelentkezés sorrendjében történik. Elhelyezhetõ személyek száma: 37
fõ (2-3 pótágy megoldható). Szállásdíj: (szoba konyha nélkül) 3.100 Ft/éjszaka, (szoba konyhával) 3.500 Ft/éjszaka. (Az ár a reggelit tartalmazza!)
Útiköltség: 5.000 Ft. Indulás: 5 óra. Tervezett programok: Kám Jeli Arborétum, Körmend, Nemesmedves, Hársas-tó, gyalogtúra a hármas határhoz,
Szentgotthárd.
Jelentkezés: 5.000 Ft befizetésével március 1-jéig.

A panzió a szlovén határtól 1 km-re, a falutól kb. ugyanennyire, erdõben, az
út mellett található. Étkezést is tud biztosítani.
A panziónak saját honlapja van (www.panziojulianna.com). Étkezés rendelhetõ: vacsora (egytálétel desszerttel) 1.200– 1.400 Ft. Bõséges, finom,
tapasztalatból tudom. Lemondást a befizetés után nem tudunk elfogadni.

További tájékoztatás Németh Páltól kérhetõ:
06 (30) 429 8964.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
10 perces fánk
Hozzávalók: 4 dl natúr joghurt (vagy aludttej), 1 cs. sütõpor, 1 cs. vaníliás cukor, kb.
20 dkg liszt, 2 ek. cukor, csipet só, a sütéshez olaj.
A hozzávalókat (az olaj és a vaníliás cukor
kivételével) jó levegõsre összedolgozzuk.
Közepesen forró olajba (kanalanként formázva) beleszaggatjuk, és aranyszínûre sütjük a fánkok mindkét oldalát. Vaníliás cukorral megszórjuk. Csokiöntettel is tálalhatjuk, amihez egy kis tejbe kakaóport és cukrot teszünk, majd sûrûre fõzzük.

Sörben sült gombóc
Hozzávalók: 10 dkg vaj, 10 dkg liszt, 1/2 liter sör, 2 dl tejföl, 40 dkg darált hús, 2 db
megfõtt krumpli, 2 egész tojás, só, bors, 10 dkg reszelt sajt, kicsi szerecsendió.
A vajból és lisztbõl rántást készítünk, sózzuk, borsozzuk, szerecsendióval ízesítjük,
majd sörrel felengedjük és felfõzzük. A megdarált húshoz lereszeljük a fõtt krumplit, sózzuk, borsozzuk, a mártással összekeverjük (ha híg, egy kis zsemlemorzsát teszünk hozzá). Vizes kézzel gombócokat formázunk belõlük, és kikent tepsibe
tesszük. A fenti sörös masszát ráöntjük. Reszelt sajttal megszórjuk, és szép pirosra
sütjük.

Angolos sült burgonya
Hozzávalók: 75 dkg tisztított burgonya, 3 dl sûrû tejföl, 20 dkg zsemlemorzsa, ízlés
szerint só, 1 mokkáskanál törött fekete bors.
A nyers, meghámozott burgonyát karikákra vágjuk, megsózzuk, megborsozzuk,
majd jól összekeverve beleterítjük egy kisebb tepsibe, vagy tûzálló tálba. Egyenletesen rászórjuk a zsemlemorzsát és lelocsoljuk a tejföllel. Ezután szorosan lefedve,
elõmelegített, forró sütõbe toljuk. Körülbelül harminc percnyi párolás után a fóliát
levesszük a tetejérõl, és a morzsát pirosra pirítjuk.

Meggyel töltött kókuszgolyó
Hozzávalók: 50 dkg darált háztartási keksz, 25 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 25
dkg kókuszreszelék, 1 dl tej, 1 dl rum, 5 dkg kakaópor, 2 evõkanál baracklekvár, 30
dkg kimagozott meggy (lehet befõtt is).
A rumot a meggyre öntjük, a kekszet meglocsoljuk a tejjel. A margarint a porcukorral habosra keverjük, beletesszük a kakaót, a lekvárt, a kókuszt és az áztatott
kekszet. Jól összedolgozzuk, golyókat formázunk belõle, s a golyók közepébe 1-1
szem meggyet nyomunk.

Heti idõjárás

A következõ napokban változékony, de általában enyhe, tavaszias idõjárásra számíthatunk. Több alkalommal érik el hazánkat nedves léghullámok, többfelé esõt,
záporesõt okozva. Pénteken sokfelé, majd szombaton már csak a keleti területeken számíthatunk kiadós csapadékra. Vasárnap szórványosan lehet kisebb záporesõ, majd hétfõn kifejezetten kellemes idõjárás várható. A keddre virradó éjszaka
ismét többfelé valószínû csapadék. Szombaton és kedden sokfelé megerõsödik,
helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél.
www.metnet.hu
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Száncsengõ
Ahogy eltûnt a világból a hó, az a csodák birodalmába tartozik. Majdnem akkora csoda, mint az,
hogy húsz évvel ezelõtt eltûntek az országból a
szovjet csapatok. Múlt héten az utcán még csúszkált a kocsi a jégbordákon, a gyalogosnak a torkában dobogott a szíve, mert félt, hogy lábát töri
a síkos úton; tegnap reggel még nagy, fehér foltokat lehetett látni odakinn. Most meg egy hógolyót is bajos volna összeszedni. Tudtuk, persze,
hogy tudtuk, hogy ez be fog következni. De ilyen
gyorsan?
Talán nem vagyok túl bátor, ha azt mondom,
hogy vége a télnek. Nem volt jó tél, képtelen vagyok jó szívvel emlékezni rá. Kiszámíthatatlan,
veszélyes idõszak volt, sokan megfagytak. És
hogy épp februárban adta ki a mérgét, akkor
hozta meg a nagy havakat, az különösen kellemetlen. Úgy emlékszem, gyermekkoromban
rendes telek voltak. Létezett az elsõ hó csodája,
karácsonykor puha dunna takarta a tájat, minden második udvarban hóember álldogált, és mi,
gyerekek vadul szánkóztunk. És tele volt a falu
csilingeléssel.
Éj-mélybõl fölzengõ
Csing-ling-ling — száncsengõ — kiabálták kórusban az óvodások pár évtizeddel ezelõtt
Weöres Sándor versikéjét.
Mi az a száncsengõ, gyerekek?
És egyáltalán: mi az a szán? Látott valaki igazi
szánt közületek?
A nagybátyámnál a kocsiszínben volt egy úrias
szán, de a lovat elvitték a téeszbe, a furcsa jármû
nyugdíjba került. Egy tyúk kiszemelte magának a
puha ülést, oda tojta a tojásokat, amelyeket tavasszal a család nagy csodálkozására ki is költött.
A szánt aztán láncfûrésszel feldarabolták, a
cserépkályhát fûtötték vele.
A hagyományos parasztszekér zörög az úton, ezzel jelzi a járókelõknek, hogy hol van. A szán
hangtalanul siklik a havon, a gyalogos vagy a
szembe jövõ jármû vezetõje nem kap hangjelzéseket, könnyen baj történhet. Erre találták ki a
száncsengõt. A ló nyakába kötötték, s ahogy az
futott a szánnal, a kis kolomp ritmikusan csilingelt. A régi teleknek vidám velejárója volt a száncsengõ. Adott egy hangulatot. Innen is felhangzott, onnan is felhangzott, számos szán tele volt
kacagó gyerekekkel, mert a szánt nem elsõsorban utazásra, netán teherszállításra használták,
hanem gyereksereg vagy fiatal szerelmesek testi-lelki felüdítésére. Mert ezek a jármûvek tudtak ám röpülni! A gyerekek meg sikoltoztak, nevettek.
Ez is kimaradt az életünkbõl, a száncsengõ.
Attól félek, hogy Weöres Sándor versei is kimaradtak az óvodából. Bóbita már nem táncol, nem
ülik körbe az angyalok, nincs a mély erdõn ibolya-virág, és hold-lepte úton, csillag-lepte úton
két kutya nem kullog köves, szeles úton, nincs
csíja, csicsíja, rózsa, csicsíja, mályva! Az óvodában most arról kell tanulni, hogy a fiúk és a lányok között nincs semmi különbség, s aki valami
különbséget hirdet, az rasszista.
Haj, haj!
(L. A.)
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A tordai hasadék
Rejtvény

— Erdélyi népmonda nyomán —

1. Keresd a sorokban a kakukktojást!
1. ropogós 2. néhány 3. lejtõs 4. keserû 5.
szeplõs
1. felhõsebb 2. porosabb 3. törékenyebb
4. több 5. idõsebb
1. legszélesebb 2. legsötétebb 3. legrendesebb 4. legkisebb 5. legkevesebb
2. LY vagy J?
cseké___,
bo___t,

bu___dosó,
csigo___a,

cserme___,

bo___kott,

de-

re___e, dö___fös, bö___t, ad___unktus,
erek___e, ba___usz, erké___, feké___,
bo___ler, fogo___, al___as, fo___osó,
Nagy harcot vívott László király Erdélyben
a kunok ellen, s egyszer Torda mellett nagy
vereség érte. Futott a magyar sereg, futott
maga a király is. Ott vágtattak a Torda feletti hegyélen, elöl a magyarok, nyomukban mindenütt a vérszomjas kunok.
Hátrapillant Szent László, s hát látja, hogy
a kunok annyira a nyomába értek, hogy fejszéjükkel csaknem levághatják. Ekkor a
király felsóhajtott, és imával fordult az
egek Urához:
— Szabadíts meg, Uram, éretted harcoltam!

És íme, Isten meghallgatta imáját, csodát
tett! Ahogy hajdan Mózesnek a Veres-tengert kettéválasztotta, úgy repesztette ketté
a hegyet Szent Lászlónak.
Rettenve rántották vissza lovukat a kunok,
mert egy szempillantás alatt a király és
köztük toronymagasságú üreg tátongott.

a___tó, döre___
3. Ha felismerted a közmondást, pótold
a hiányzó magánhangzókat!
__ dd__ g j__ r __ k__ rs__ __

k__

tr__ , m__ g __ l n__ m t__ r__ k.
Beküldési határidõ: 2010. március 2.

A király lova patkójának helyét még évszázadok múltán is jól látták, és az arra járóknak mindig mutogatták.
Lengyel Dénes — Régi magyar mondák

Megfejtés
1. pók, õz, borz, róka, eb, láma, egér.

Bella István-versmondóverseny
A Vörösmarty Társaság, a székesfehérvári
Ciszterci Szent István Gimnázium, Sárkeresztúr Község Önkormányzata, a Sárkeresztúri Általános Iskola és a Sárvíz Iskolaszövetség meghirdeti az I. Bella István-versmondóversenyt.
A verseny célja: 2010-ben a Kossuth-díjas
költõ születésének 70. évfordulója alkalmából, emléke és gazdag életmûve elõtt
tisztelegve hirdetjük meg versmondóversenyünket.
A versenyre Fejér megyei általános és középiskolás diákok jelentkezését várjuk a
következõ kategóriákban: I. általános iskola felsõ tagozatosai, II. középiskolások.
A jelentkezõknek egy Bella István-verset
és egy szabadon választott kortárs magyar
költõ versét kell tudniuk. (A kortárs költõknél a versenyzõk figyelmébe ajánljuk a
„Hetek” csoport tagjainak — Ágh István,
Buda Ferenc, Serfõzõ Simon, Kalász László, Raffai Sarolta és Ratkó József — alkotásait.)
Az elõdöntõket a megye kistérségeinek
központjaiban, illetve a középiskolák székhelyén javasoljuk megtartani 2010. március 20-áig.

2. róka, madár, hangya, csiga
3. harcsa, egér (róka), bika, tyúk (sas),
liba, béka.
Helyes megfejtést küldtek be: Hollósi
Kata, Sárbogárd, Árpád u. 43.; Luczek
Viktória, Sárbogárd, Salamon u. 21.;
Huszár Bálint, Sárbogárd, Ady E. út
213.; Russ Renáta, Sárbogárd, Gilicze
köz 9.; Batári Balázs, Sárbogárd, Gergely köz 1.; Gõdér Gergõ, Sárbogárd,
Posta u. 16/a.
A szerencsés nyertes:
LUCZEK VIKTÓRIA
Sárbogárd, Salamon u. 21.

A döntõbe nevezés határideje: 2010. március 22.
A döntõ idõpontja és helyszíne: 2010. április 17., Ciszterci Szent István Gimnázium
(8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20.).
Jelentkezni a Ciszterci Szent István Gimnázium címén lehet (telefon/fax: 06 /22/
506 861). Kérjük, hogy a jelentkezõk írják
meg a választott versek címét és szerzõjét,
továbbá életkorukat és lakcímüket. A verseny legjobbjai a zsûri döntése alapján díjazásban részesülnek.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

Vicc
Pedagógusok egymás közt:
- Honnan tudhatod, hogy van szõke kislány az osztályodban?
- Hogy amikor letörlöd a táblát, kiradirozza a füzetét.
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Február 27., 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 9.20 Clic és
Kat 9.35 Inami 9.55 Vízi duma 10.00 Ötös fogat 10.30 Hogyan lett Bobból mester 11.00 Teknõc a láthatáron 11.30 Unokáink sem fogják látni 12.00 Hírek
12.05 Design 12.35 Egészség ABC 13.00 Nõi szemmel 13.30 XXI. Téli Olimpiai
Játékok 2010 16.20 Euro-Taxi 16.50 Helyet az öregeknek 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 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.40
Doki 14.35 Míg a halál el nem választ 15.20 Robin Hood 16.20 Marslakó a mostohám 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 101 kiskutya 21.35 A Nap
könnyei 23.55 A repülõ tõrök klánja 2.05 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 9.40 Dinoszauruszok – A Föld
urai 10.10 A világ legerõsebb emberei 10.40 Babavilág 11.10 Így készült a
Szinglik éjszakája címû magyar film 11.40 A láthatatlan ember 12.40 A kiválasztott – Az amerikai látnok 13.35 Bajnokok Ligája magazin 14.45 Rejtélyek
kalandorai 15.45 A parti õrség 16.45 Kull, a hódító 18.30 Tények 19.05
Magellán 19.35 Irigy Hónaljmirigy 20.35 Ottalvós buli 22.10 Svindli 0.05
James Bond: Soha ne mondd, hogy soha 2.15 Kalandjárat 2.40 Teleshop 3.40
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 28., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.10 Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 Útmutató 10.30 Roma-Madonna 10.45 A sokszínû vallás 10.55 Örömhír 11.20 Baptista ifjúsági mûsor 11.30 Csodát termõ hit
12.00 Hírek 12.05 Kalocsai Zsuzsa nótázik 12.35 XXI. Téli Olimpiai Játékok
2010 15.40 Utazás a fehér hajón 16.35 Térerõ 17.05 Panoráma 17.35 Magyarország története 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A
szólás szabadsága 21.00 XXI. Téli Olimpiai Játékok 2010
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Pókember 10.30 Játék 11.35
Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.45 Doki 14.40 Nász-nap 15.35 Titkos küldetés 16.40 Csapás az égbõl 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Beépített szépség 22.10 Heti hetes 23.30 Pandora szelencéje 1.20 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 9.50
Mókás állatvilág 10.20 Világszám 10.55 Két testõr 11.25 Stahl konyhája 12.00
Kalandjárat 12.35 Száguldó vipera 13.35 Célkeresztben 14.35 Baywatch Hawaii 15.35 Álomgyári feleség 16.35 Sülve-fõve 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 Én, a kém 21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.45 Elsõszámú ellenségem
23.45 Hó hull a cédrusra
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Metodista istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05
Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 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

Március 1., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szólás szabadsága 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin
14.05 Domovina 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek
16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.30 Téli Olimpiai Játékok
2010 23.05 Prizma 23.15 Hírek 23.25 Memento 23.30 Teadélután 0.20
Nappali 1.20 Parlamenti napló 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 Renart, a róka 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 A majom
1.15 Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.35 Egy hét Pesten
és Budán 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25 Bûbájos boszorkák
17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. És Mrs 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály 0.20 Tények este 0.50 EZO. TV 1.40 Szilveszteri durranások 3.20 Magellán
3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.27 Vers 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Március 2., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Ez történt ma
reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték!
21.00 Kedd este 21.30 Szíven szúrt ország 22.55 Prizma 23.05 Hírek 23.15
Memento 23.20 Teadélután 0.15 Nappali 2.05 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 A sikersztori 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.15 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15 Kate és Ollie
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Elvis – A kezdet kezdete 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25 Bûbájos boszorkák
17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. És Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 Bõrnyakúak 23.35 A médium 0.35 Tények este 1.05
EZO.TV 1.55 Valaki kopog 3.30 Babavilág 3.55 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 13.25 Vers 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30
Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Március 3., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Kormányváró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45
Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este 21.30 Géniusz, az alkimista: A halott ember naplója 22.25 Gorontaló, az elrejtett éden 23.25 Prizma
23.40 Hírek 23.45 Memento 23.55 Teadélután 0.45 Nappali 2.40 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 Mielõtt felkel a Nap 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 Alúl semmi 23.15 A magánnyomozó 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.35 Raboljuk el
Sinatrát! 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25 Bûbájos boszorkák
17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. És Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 EZO.TV 1.40 Tûzben edzett ország 2/1
3.05 Két testõr 3.30 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 13.24 Vers 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Március 4., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Rondó 14.35 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai
18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kassza 21.00 Csütörtök este 21.30 Géniusz, az alkimista: Bölcsek hegye 22.25 Oscar Peterson –
Az élõ legenda 23.25 Prizma 23.35 Hírek 23.45 Memento 23.55 Teadélután
0.40 Nappali 2.40 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.45 Mielõtt lemegy a Nap 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 Gálvölgyi-show 22.00 Kész átverés 23.05 Házon kívül 23.40 Európai Idõ 0.00 Alias 0.50 Reflektor 1.05 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.15 Teleshop 11.15 Tisztességtelen ajánlat 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25 Bûbájos
boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. És Mrs. 20.15 Aktív
20.50 Jóban-Rosszban 21.20 Cool Túra 23.05 Agykontroll 0.05 Tények este
0.35 EZO.TV 1.25 GSG 9 – Az elit kommandó 2.15 Segíts magadon! 2.40
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 13.25 Vers 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30
Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 5., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A palota 9.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti
híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.30 Géniusz, az alkimista: Az elixír 22.25 Az utolsó boldog nap 23.05 Prizma 23.20 Hírek
23.25 Memento 23.35 Teadélután 0.25 Nappali 2.30 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Oroszlánbarlangban 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 0.30 Itthon 0.55 Odaát 1.40
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 Keselyûk karmaiban 13.20 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. És Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Az elveszett szoba 0.20 Tények este 0.50
EZO.TV 1.40 Csillagközi romboló 3.20 Alexandra pódium 3.45 Animációs
filmek
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 Vers 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség 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 27., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
(2x40’), Pingpong: Sbg–Balatonfüred, Sbg–Herend (35’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Õsz-Farkas Ernõ: Mózes egészségügyi kódexe (60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Éjféli Kiáltás
gospelkórus (90’)
Február 28., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Dr.
Õsz-Farkas Ernõ: Mózes egészségügyi kódexe (60’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Nyugdíjasok farsangja (30’), Cecei borbarátok (8’),
Mészöly-bál (30’), Közbiztonsági fórum Rétszilason (40’) 19.00
Heti híradó 20.00 Hitélet
Március 1., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Éjféli Kiáltás
gospelkórus (90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci (2x40’),
Pingpong: Sbg–Balatonfüred, Sbg–Herend (35’) 19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Ambrus András elõadása (80’)
Március 2., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 Heti híradó 15.00 Dr. Ambrus András elõadása (80’) 19.00 Heti híradó
20.00 MSZP-sajtótájékoztató (40’), 25 éves a Kossuth iskola (40’),
Gazdafórum (60’)
Március 3., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 MSZP-sajtótájékoztató (40’), 25 éves a Kossuth iskola (40’), Gazdafórum (60’) 13.00
Heti híradó 15.00 Alapítványi bál Sárszentmiklóson (60’), Koszorúcska Cecén (60’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci (2x40’), Teremfoci záró
Március 4., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
(2x40’), Teremfoci záró 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
MSZP-sajtótájékoztató (40’), 25 éves a Kossuth iskola (40’), Gazdafórum (60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Hitélet
Március 5. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Alapítványi bál
Sárszentmiklóson (60’), Koszorúcska Cecén (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Hitélet 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
MSZP-sajtótájékoztató (40’), 25 éves a Kossuth iskola (40’),
Gazdafórum (60’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ
számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06
(20) 9440 445!

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák,
ébresztõórák, órajavítás.
Arany- és ezüstékszerek,
ékszerkészítés, ékszerjavítás,
törtarany-felvásárlás.
SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.
Kétszintes CSALÁDI HÁZ Sárbogárd,
Alapi úton ELADÓ. 06 30 473 3669
HASZNÁLTBÚTOROK,
AJÁNDÉKTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK
(Rossmann mellett),
nyitva: H-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig;
ÁRPÁD-LAKÓTELEPEN: nyitva
szombatonként, 8-13-ig.
Kereshet akár 250 ezer Ft is
MÁSODÁLLÁSBAN. 06 70 941 6039
Árpád-lakótelepi LAKÁS
ÁRON ALUL ELADÓ. 06 30 633 2297
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul
2010. március 5-én, pénteken, 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Jelentkezni: Fûrész József
06 30 290 3744
TELEMARKETINGES MUNKATÁRSAT
KERESEK. 06 70 941 6039
NAGYIPARBAN 400 öl szõlõ présházzal
ELADÓ. 06 30 576 6615

MUNKÁLTATÓK
FIGYELEM!
Folytatódik a TÁMOP 1.1.2
bérköltség-támogatás.
2008. szeptember 1-je után a válság
miatt munkájukat elvesztett
álláskeresõk foglalkoztatásához
a munkaügyi kirendeltség
támogatást nyújt az õt foglalkoztató
munkáltatóknak.
A részletekrõl érdeklõdni lehet
a KDRMK sárbogárdi
kirendeltségén.

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Eladó 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.
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.
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.

2010. február 25. Bogárd és Vidéke
Suzuki Márkakereskedés és
Márkaszerviz munkatársat keres

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

Érdeklõdni a 06-25/50-80-80-as
telefonszámon.
’99-es Daewoo Tico friss mûszakival sürgõsen
eladó. 06 (20) 451 1128. (2314691)
60 literes fagyasztószekrény, Whirlpool felül fagyasztós hûtõszekrény és franciaágy eladó. 06
(20) 9606 280. (2314690)
Egyszer használt ballagási öltönyök 5000 Ft-ért
eladók. Telefon: 06 (20) 215 2756. (2314748)
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Lakás kiadó-eladó március 20-ai költözéssel.
Telefon: 06 (70) 335 6399. (2314747)
Nagylókon ház eladó vagy kiadó. 06 (30) 434
1917. (2314746)
Autósüléssé alakítható bébihordozó, illetve
bébihordozó, mindkettõ 2009. évi és 0-13 kg-ig
jó, pihenõszék játszóhíddal, rajta három plüssfigura, kétszintes, polcos, gurítható fürdetõ állvány, a teteje felnyitható, itt helyezhetõ el a kád,
egy kis méretû és egy nagy méretû mûanyag
káddal, és egy a baba fürdetését segítõ ún. fókával (a babát bele lehet fektetni) eladó. Telefon:
06 (30) 632 7249, vagy 06 (25) 461 116.
Magyar-angol vizsgafelkészítés. Telefon: 06
(20) 886 3729.

(2314639)

Németjuhász kölykök eladók. 06 (20) 278
8208. (2314694)
Tyúk és kakas elcserélhetõ rossz akkumulátorokra. 06 (30) 653 1103. (2314692)
Mézfutár! Termelõi mézet üvegezve, vagy kívánság szerinti kiszerelésben Sárbogárd területén házhoz szállítunk. Telefon: 06 (30) 380 7206.

Sárbogárd, Barátság-lakótelepen garázs eladó.
06 (70) 456 7368. (2314684)
Gyümölcsfa-, díszfa-, szõlõmetszést vállalok.
Telefon: 06 (70) 521 1533. (2314726)
Kis családi ház eladó. 06 (30) 3302 615. (2314696)
A Csendes Fagyizó melletti Turkában már kilós
ruhák is kaphatók.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Az alapi Arany János
Mûvelõdési Ház

Kistérségi fesztivál
címmel

Kérdezték
„A legutóbbi testületi ülésen Etelvári Zoltán egyik hozzászólásában elhangzott,
hogy ’nem szólunk az orvosoknak sem,
akik sok pénzt kérnek...’ — Tudomásom
szerint Sárbogárdon egyetlen háziorvos
sem kap pénzt az önkormányzattól se a
rendelõ fenntartására, se más jogcímen.
Mire gondolt voltaképpen Etelvári úr?” —
kérdezte egy sárbogárdi lakó szerkesztõségünkön keresztül a képviselõt.

Válasz

amatõr elõadó-mûvészeti vetélkedõt
hirdet 11–99 éves korig a
Sárbogárdi kistérség településeinek
lakói számára
(Alap, Alsószentiván, Hantos, Igar,
Cece, Mezõszilas, Nagylók,
Sárbogárd, Sáregres, Vajta).
Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:

A kérdést továbbítottuk Etelvári Zoltánnak, aki válaszában elmondta: nagyon sajnálja, hogy hozzászólása félreértésre adott
okot. Nem a helyi viszonyokról volt szó,
hanem arról, hogy kórházakban sok esetben százezres nagyságrendû paraszolvenciát kapnak szakorvosok az állami fizetésük mellett, s használják az államilag fenntartott kórházi infrastruktúrát, amiért õk
nem fizetnek.
Azt nagyon jól tudja, hogy a helyi háziorvosok nem kapnak semmilyen formában
támogatást az önkormányzattól, és ezúton
is elnézést kér a félreérthetõ mondatért.

l. Vers-, próza- és mesemondás
2. Szólóének: a) népdal, mûdal, folk, opera; b)
pop, rock, dzsessz, táncdal, sanzon, musical

Lejegyezte: Hargitai Lajos

3. Hangszeres zene: a) klasszikus és kortárs
zene; b) dzsessz, tánc, pop, rock
4. Színpadi tánc (pl. néptánc, modern tánc)
5. Egyéb (pl. paródia, bûvészkedés, különleges
képességek bemutatása)
A produkciók idõtartama (egyéni és csoportos)
max. 7 perc.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Csoportok jelentkezése esetén a létszám max.
15 fõ.
Nevezési díj: 300 Ft/fõ.
Érdeklõdni, jelentkezési lapot igényelni lehet telefonon: 06 (25) 221-111;
levélben: Arany János Mûvelõdési Ház,
7011 Alap, Fõ út 164.;
e-mailen: alapimuvhaz@freemail.hu.
Jelentkezési határidõ: 2010. március 27.
Helyszín: Arany János Mûvelõdési Ház,
Alap, Fõ út 164.
A döntõ várható idõpontja: 2010. április 17.
A rendezvény fõvédnöke:
Szabados Tamás, a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács Társelnöke

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
Egy darab fekete BÕRKESZTYÛT
találtak a LIDL parkolójában,
amit az üzletben leadtak.

HUSZÁR JÓZSEF
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek.
A gyászoló család

Gondolkodjunk!
Az elmúlt héten önként nem mondott le
senki. Ez a tény máris találgatásra adhat
okot. Egyeseknek nincs veszélyérzete,
vagy túlságosan magabiztosan várják az illetékes szervek lépéseit. Pedig nem kellene bízni a jó szerencsében.
A hírekben mást sem hallunk, csak azt,
hogy kit és mivel gyanúsítottak meg. A pórnép csak kapkodja a fejét, hogy mennyire
másképpen fogták fel egyesek a közpénzek
kezelésének lehetõségeit — bõszen éltek
és visszaéltek a jogszabály által biztosított,
vagy a jóérzés szerinti lehetõségekkel.
Mondjuk ki: elszemtelenedtek!
Természetesnek vették, ami egy jogállamban nem az, bár a magyar specialitás, a
„joghézag” erre kitûnõ lehetõségeket biztosít.
Természetesnek vették, hogy rokonságuk,
szeretõik, haverjaik elõnyt élveznek a halandókkal szemben, nekik jár egy-egy beosztás, ki nem sajnálja le az összeférhetetlenséget, mint jogi kategóriát. A pénz beszél, a kutya vau, vau…
Természetesnek vették, hogy az önkormányzati vagyon kiárusításakor egyesek
közel lehettek a tûzhöz. Sorolhatnám az
elkótyavetyélt önkormányzati ingatlanokat, szolgálati lakásokat.
Természetesnek vették, hogy a különbözõ
szolgáltatói szerzõdéseknél nincs vetélytársuk, elõre õk diktálhatják a feltételeket
a „szokásjog” alapján, a környezetvédelemmel meg foglalkozzon az, akinek az a
hobbija.
Nekik megvolt mindenük: pénz, paripa,
fegyver. Utaztak égbe, világba, aztán kiderült, hogy a mi pénzünkön. Játszották a
szimpatikus, a néppel törõdõ képviselõt —
jó pénzért. Ha az elmúlt évek költségvetéseit tételesen megvizsgálnánk, ki és milyen
összeget gyûjtögetett össze rendszeresen,
csak a kapcsolatai révén, valószínûleg fel
kellene mosdatni többeket.
Ja, elfelejtettem a bevezetõmben: most
nem az országos, hanem a helyi szintrõl
van szó, itt szorul a hurok, nem csak a
messzi távolban. Egyre valóságosabb lesz a
dolog, „kézzelfogható”, mint a sajátos, kényelmi szempontoknak megfelelõ helyi viszonyok.
Az élelmesebbek egyre távolságtartóbbak,
már ha megtehetik.
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Borostyánzuhatag
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
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Hétfõn kaptuk lencsevégre, hogy a Kereszt
utca sarkán álló ház oldaláról a fölfutott borostyán — súlyánál fogva — magával rántotta a mélybe, az úttestre az épület vakolatát is. Szerencsére nem esett áldozatul senki, talán csak néhány autós bosszankodott
(bár az utca egyébként is meglehetõsen
szûk). A zabolátlan növényt még aznap
megnyesték.
Hargitai Kiss Virág

