„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2010. március 11. - XXI. évf. 11. szám
20 oldal, 200 Ft

NAPLÓ . . . . . . . . . . 2-3
Fakivágás közmunkában? . . . . 4
Hajrá sárbogárdi kézilabdások! . . 4
Árkok és csatornák . . . . . . . 5
Országos elõdöntõben!. . . . . 10
Gyõzelem a rangadón! . . . . . 10
Nõnap pirosban . . . . . . . 13
Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

A Dél-Mezõföld független hetilapja

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város lakosságát
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
162. évfordulója alkalmából a Hõsök terén

2010. március 15-én 18.30 órától
tartandó
fáklyás ünnepi megemlékezésre,
Kicsinosított,
illatos,
csillogó szemû lányok
és asszonyok gyülekeztek a sárhatvani klubban szombaton délután
a nyugdíjasklub nõnapi
eseményére. Még a falu
legidõsebb asszonya is
megtisztelte jelenlétével az alkalmat. A jelenlévõ férfiak versikével,
kis tavaszi csokorral köszöntötték a hölgyeket, amit a nõk szívesen fogadtak. Majd terített asztal mellett folytatódott a délután.
Az ízletes pörkölt után süteményeket szolgáltak fel, s az egyébként is vidám hangulatot zeneszóval tették még örömtelibbé.
Hargitai Kiss Virág

Lesz-e szakrendelés?
Sokan kérdezték, hogy a rendelõintézet felújításának ideje alatt
milyen szakrendelések maradnak Sárbogárdon. Még folynak az
egyeztetõ tárgyalások, de az már biztos, hogy röntgen és a sebészet április 15-étõl október 1-jéig nem lesz Sárbogárdon, azt Székesfehérváron oldják meg. A szemészet és a reumatológia is kérdéses, bár részükre helyet tud biztosítani az önkormányzat. Mint
Juhász János polgármester a keddi testületi ülésen elmondta: a
laboratórium elhelyezésérõl még egyeztetnek, megoldódott viszont a bõrgyógyászat, belgyógyászat, gyermek-szakrendelés, és
dr. Szász Zsuzsa rendelõjében a fogászat és a fizikoterápia.
Az ezzel kapcsolatos költségeket a Fejér Megyei Önkormányzat
biztosítja.
/H/

majd az azt követõ koszorúzásra
a Petõfi-emléktáblánál.

Ünnepi beszédet mond:
Novák Kovács Zsolt.
Az ünnepi mûsorban közremûködnek:
a Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar,
a Sárbogárdi Fúvószenekar,
valamint Varnyu Lilla és Várady-Szabó Bence,
a Petõfi Sándor Gimnázium tanulói.
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NAPLÓ
— a sárbogárdi képviselõ-testület március 9-ei nyílt ülésérõl —

Juhász János: Mindenki elõtt ismeretes,
hogy március 1-jén történt egy tragikus
esemény — egyik képviselõtársunk, Õri
Gyula meghalt. Azt hiszem, mindenki úgy
emlékezhet rá, mint akit mindenki szeretett és becsült, és aki, úgy gondolom, mindannyiunknak nagyon hiányzik.
A polgármester kérésére a képviselõk egyperces néma felállással tisztelegtek az elhunyt városatya emléke elõtt.
A meghirdetett napirendtõl eltérõen a
rendõrség beszámolójára áprilisban kerül
sor.

Munkanélküliség —
országos átlag
Az elsõ, a város és körzete 2009. évi munkaerõ-piaci helyzetérõl szóló napirend
kapcsán Juhász megjegyezte: Mindig azt
kapjuk elég sok helyrõl, hogy nagyon magas a munkanélküliségi ráta. A körzet
munkanélküliségi rátája a tavalyi év végén
20 % volt, Sárbogárd városé 10,93 %. Az
országos átlag is közel ezen a szinten van.

Bogárdi Napok
7 millióból
Június 18-19-20-án tervezik megszervezni
a Sárbogárdi Napok idei programsorozatát, melyben szerepelne mulatós zene, Old
Boys, Sárga Taxi, Neoton, Irigy Hónaljmirigy, Los Andinos, Coco Loco, Fenyõ Miklós, valamint fõzõverseny, borkóstoló, zenés ebéd, helyi amatõr fellépõk, asztalitenisz-torna, kardforgatók, hagyományõrzõk és hiphopos bemutató. Minderre 7
millió Ft keret áll rendelkezésre.

Utakra 3 millió
A korlátozott — 3 millió Ft-os — pénzkeret miatt csak a balesetveszély elhárítására
irányuló munkákat tudja elvégeztetni a hivatal. A KRESZ-táblák cseréjére 400.000
Ft-ot, az aszfaltos utak kátyúzására
1.100.000 Ft-ot, a makadámutak javítására
1 millió Ft-ot, járdák üzemeltetésére
500.000 Ft-ot hagyott jóvá a testület. Az
elõterjesztés szerint azonban ennek mintegy háromszorosára lenne szükség ahhoz,
hogy az állagmegóvási feladatokat fedezni
tudják.

Önrész
a közmûvelõdésnek
A testület részt kíván venni a helyi önkormányzatok közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázatán a sárszentmiklósi könyvtár
és klub (400 ezer Ft), a sárbogárdi mûvelõdési ház (1.016 ezer Ft), a sárhatvani (300
ezer Ft), a pusztaegresi (350 ezer Ft) és a
rétszilasi klub (300 ezer Ft) tekintetében.
Az említett összegek 10 %-át biztosítaná a
testület önrészként, a fennmaradó részt
támogatásként remélik elnyerni.

Bejelentések
Aláírták a megállapodást
Juhász: Varga Gábor február 12-én Rétimajorban kezdeményezett egy polgármesteri találkozót a 6-os számú választókerület 24 polgármesterével. 15-16-an fogadták el az invitálást. Fölvetõdött Kossa Lajos részérõl, hogy írásos formát adjunk a

felkínált együttmûködési lehetõségnek,
amit a képviselõ-jelölt minden érintett önkormányzat képviselõ-testületéhez eljuttatott. Ez a megállapodási javaslat itt van
elõttünk, látszik belõle, hogy az önkormányzat — amennyiben a megállapodásra
igent mond — június 30-áig a helyi közösség szempontjából legfontosabb teendõkrõl, fejlesztésekrõl (azokat fontossági sorrendbe állítva) testületi határozatban
dönt. Varga Gábor vállalja (amennyiben a
parlamentbe bejut), hogy szeptember 30áig a szükséges egyeztetéseket lefolytatva
összeállítja a közös cselekvési tervet,
amely meghatározza a szerzõdõ felek teendõit. Varga Gábor szintén vállalja, hogy
valamennyi együttmûködõ településvezetõvel szükség szerint, de legalább negyedévente, a képviselõ-testületekkel pedig
szükség szerint, de legalább évente egyszer
áttekinti, értékeli, hogyan halad a megvalósítása a megállapodás kapcsán összeállított fejlesztéseknek. A választási ciklus végén közösen értékelik a felek a jelen szerzõdésben és a cselekvési tervben foglalt célok megvalósulását.
Az együttmûködési megállapodást 13
igen, 2 tartózkodással elfogadta a testület.

Helyi közlekedés
csökkentett üzemmódban?
Juhász: A Heti 2002 Kft. szeretné kérni,
hogy 1 millió Ft-os átmeneti támogatásban
részesítsük õket. A határozati javaslat arról szól, hogy nem tudjuk ebben a támogatásban részesíteni õket. A költségvetési
helyzet nem teszi ezt lehetõvé, és még túl
rövid az új tulajdonosokkal az ismeretség.
Folytatás a következõ oldalon.
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Levelükben megfogalmazzák, hogy szeretnék, ha a 4-es járat megszûnne, az 1-esnél
és a 2-esnél a 6 járatból csak 4 menne, a
3-as járatnál a 7-bõl 3, és a kislóki járat
megszûnne. Ezt tudják vállalni abban az
átmeneti idõszakban, amíg az APEH-vizsgálat le nem zajlik, hiszen addig fogyasztói
árkiegészítést nem folyósítanak nekik.
Etelvári Zoltán: Úgy gondolom, nem vagyunk bank, elég feszített a költségvetésünk. Próbálja a cég megoldani máshogy a
problémáját. Maga a kérés is meglep.
Juhász: Ha tovább bonyolódik a helyzet,
ha tovább tart az APEH-vizsgálat, és utána
nem lesz fizetõképes, akkor lehet, hogy
visszakerül a testülethez, és új partner
után kell nézni.
A testület nem adta meg a cég által kért támogatást.

Lesz szakrendelés
Sárbogárdon
Juhász: Az érintettek közül 17 fõ volt jelen
a rendelõintézet felújításához kötõdõ átmeneti problémák megoldását célzó
egyeztetésen. Az volt a célunk, hogy ha
már a megye nyert 397 millió Ft-ot, és mellé tud tenni saját önerõbõl kb. 50 milliót, és
ebbõl megújulhat a rendelõintézet, amire
nagyon ráfér ez a megújulás, akkor lehetõség szerint zökkenõmentesen tudjon lezajlani a bõ félév, amíg az építkezés tart. Április 15-én kell az épületet kiüríteni, és vélhetõen október 31-éig tart a teljes felújítás. A
központi orvosi ügyeletet és a gyerekgyógyászatot nem érinti az átalakítás. Ezek
mellett gondoljuk elhelyezni Oroszlány úr
körzetét, aki egyúttal a belgyógyászati
szakrendelést is fogja vinni heti 6 órában,
és ugyanitt kapna helyet a bõrgyógyászat,
talán — orvos függvényében, mert hely
van — a reumatológia. Mányoki doktornõ
is a gyerekkörzetben dolgozna. A fogorvosi alapellátás Szász Zsuzsa volt rendelõjében kerülne elhelyezésre. Ennek bérleti
díját és a költözés költségeit a megyei közgyûlés mint tulajdonos fogja állni. Csanádi
doktor és Nemes doktornõ körzetei a felújított Tompa utcai rendelõben kapnának
ideiglenesen helyet, így ott 4 orvos rendelne: 3 háziorvos és 1 gyermekorvos. Szerdán derül ki, hogy a labor számára hol biztosítható a vérvétel. A fizikoterápia is kérdéses még.
Az ÁNTSZ nem vette figyelembe a képviselõ-testület kérését, tehát továbbra is
csak 10 óráig van Sárbogárdon gyógyszertári ügyelet.

Utak és kátyúk
Rigó László: A 63-as út állapotára szeretném felhívni a figyelmet. A téli idõjárás
után nagyon sok helyen tönkrement.
Nedoba Károly: Mikor kezdik el a kátyúzást? A Kossuth Lajos utcában, a Gagarin
utca sarkán hatalmas kátyúk vannak.

Parkoló lesz-e a rendelõnél?
Schmidt Lóránd: Tervezi-e a kórház, hogy
hátul egy nagyobb befogadó képességû
parkolót létesítsenek a rendelõnél?
Varga Gábor: Az építési engedély kiadásának feltétele volt, hogy megfelelõ létszámú
parkolóval rendelkezzünk, de én úgy gondolom, hogy amennyit kötelezõen beleraktak, az nem lesz elég, és biztos, hogy valamilyen szinten azt majd növelni kell a késõbbiek során.
Schmidt: Nincs nekünk ott mellette telkünk?
Juhász: Eladtuk a Rézkígyó Patikának.
Schmidt: Ha már itt van ez a pályázat, akkor érdemes lenne az új tulajdonossal beszélni.
Juhász: És ki finanszírozná a telekvásárlást és a parkoló-kialakítást?
Schmidt: A megyénél mindketten megkérdezhetitek (mármint Varga Gábor és
dr. Szabadkai Tamás).
Varga G.: Ez teljesen nyilvánvaló, csak milyen áron vesszük meg, és akkor még mindig csak egy üres telek van, nem pedig parkoló. Annak a parkolónak a létrehozása
nem 10-15 millió Ft, hanem annál sokkal
több. Most 400 millió Ft van. Fele az épületre megy, fele pedig a felszerelésre. Már
jelezték az építészek, hogy szerintük egy
10-20 millió Ft-os összeggel még biztos,
hogy hozzá kell járulni a megyének a befejezéshez. Másra egyelõre nem lesz pénz.
Én is nézegettem már, az a terület egyébként teljesen jó lenne parkolónak.

Fakivágás a temetõben
Etelvári: A Huszár-temetõnél 5 db méteres átmérõjû fát vágtak ki. Ez engedéllyel
történt? Nagyon örülök, hogy a Tompa

Mihály utcai rendelõ át lett adva, de nem
tudom, milyen garanciák vannak az elvégzett munkára, mert már jönnek elõ a hibák. Sárbogárd fõutcáján újra visítanak a
motorok. Ezeket vissza kellene fogni, a
rendõrségnek meg kéne mérni a zajkibocsátást.
Horváth Tibor: A tévében is láttam, hogy a
tinódi árokrendszerrel foglalkoztak a híradóban. A mûszaki osztály biztosan felkészült ebbõl a témából. Én is megnéztem —
a Bethlen Gábor utca végénél az átereszt
lejjebb kellene tenni. Kérdezik, hogy mikor csinálják meg azt.
Szõnyegi Lajos: Ez évek óta probléma. Az
útfelújítási, -üzemeltetési elõterjesztést
most fogadta el a testület. Az egész városra
3 millió Ft van e célra. Most nem tudok válaszolni a kérdésre, hogy a 2010-es költségvetésbõl tudunk-e erre fordítani.
Gábris István: Miklóson az emlékparkot
szeretném a mûszaki osztály figyelmébe
ajánlani, hogy méltó hely legyen az ünneplésre. A Homoksor, Munkácsy utca kátyúzása sürgetõ lenne. Fel vannak háborodva
az ott lakók, aláírást akarnak gyûjteni,
mert járhatatlan mindkét utca.
Etelvári: Most lehet valamit tudni a temetõi fákról?
Juhász: Mi kérvényeztük, és vállaltuk,
hogy 5 db nyírfával pótoljuk. Jelentõs számú lakossági bejelentés volt, hogy a sírokat
mozgatják a gyökerek.
Szõnyegi: Korhadt volt a belsejük.
Etelvári: A több 10 mázsa fa hová lett?
Juhász: A munka fejében vihette el, aki kivágta.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág
és Hargitai Lajos
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Fakivágás közmunkában?
Múlt héten telefonon szóltak, hogy a
mindszenti kõbánya fölötti hegytetõn egy
erdõsávból lopják a fát. A telefonáló elmondása szerint egy szervezett csapat
módszeresen vágja ki motoros fûrésszel a
vastag fákat, otthagyják az ágakat szanaszét, a fatörzseket pedig felrakják egy teherautóra, és elviszik.

Kimentem a helyszínre. Ott akkor már
nem volt senki, de videofelvételeket készítettem a barbár munkáról. Ott voltak mindenhol a kivágott fák csonkjai. A vastag
törzseket elvitték, a fák koronáját pedig
szanaszét otthagyták félig az úton, félig a
szomszédos felszántott földterületen. Láthatóan ide folyamatosan visszajártak az elkövetõk, és a munkájukat minden félelem
nélkül, világos nappal végezték.
A következõ napon ismét kaptam egy telefont, hogy megint kint vannak az ismeretlen fatolvajok, és tetten érhetõk. Ezután
felhívtam a rendõrséget, és bejelentettem
nekik a falopást.

A rendõrök kimentek. Az intézkedés után
visszahívtak a kapitányságról, és arról tájékoztattak, hogy a helyszínen a sárbogárdi
önkormányzat közmunkásbrigádját találták a munkavezetõjükkel együtt, aki azt
mondta a rendõröknek, hogy a sárbogárdi
önkormányzat megbízásából szervezett
ároktisztítást végeznek.
Meglepõnek tûnt, hogy a szarvaspusztai
hegytetõn tisztít árkot a sárbogárdi önkormányzat közmunkásbrigádja, ahol a víznek nyoma sincs sehol, miközben a tinódi
városrészen több házat körülvesz a belvíz.
Felmerült bennem a kérdés: oda miért
nincs mozgósítható ember? Annak a nem
létezõ ároknak a „tisztításán” a hegytetõn
meg egy egész brigád szorgoskodik?
Ugyan, miért van ez így?
Felkerestem hát a sárbogárdi önkormányzatnál Szõnyegi Lajost, a mûszaki osztály
vezetõjét, aki elmondta, hogy valóban
ároktisztításra volt a szarvaspusztai dombtetõre kivezényelve az önkormányzati közmunkásbrigád. A kivágott fákkal kapcsolatban az osztályvezetõ bõvebb felvilágosítást nem tudott adni.
Mint megtudtam, a fakivágással kapcsolatos ügyek intézése a város belterületén
jegyzõi hatáskörbe tartozik. Külterületen
viszont minden fakivágásra az erdõfelügyelet adhat engedélyt, akár magántulajdonú, akár állami tulajdonú területrõl van
szó.
Érdeklõdtem az erdõfelügyeletnél, hogy
adtak-e ki vágási engedélyt erre a terület-

re, és a terület tulajdonosa egyáltalán
tud-e arról, hogy itt fakitermelés folyik.
Mint megtudtam, erre a területre senki
nem kapott engedélyt.
Felmerül a kérdés: hogyan gazdálkodik a
sárbogárdi önkormányzat a közmunkával? A közmunka célja a közösség számára
hasznos munka végzése lenne. Ezért az állam a beszedett adókból a közmunkásoknak a minimálbér mértékével egyenlõ bért
fizet. Ezt talán keveslik, és ezt kell megfejelni azzal, hogy kitermeltetnek velük
itt-ott fát, aminek a vastagját hazavihetik
mázsaszámra téli tüzelõnek, úgymond
bérkiegészítésként?
A kitermelt fa érték és közvagyon, mint
ahogy közvagyon a közmunka és annak
eredménye is! Ha már kivágták a fát, legalább a valóban nehéz sorsú családokat,
egyedülálló idõseket segíthették volna belõle, akiknek nem jut téli tüzelõre.
Hargitai Lajos

Hajrá, sárbogárdi kézilabdások!
Ezzel a levéllel a Bogárd és Vidéke címû újság legutóbbi számában megjelent kézilabdával kapcsolatos interjúra szeretnénk reagálni. A két szakosztály hivatalosan január 29-én szétvált. Ezzel
ezt az „ügyet” lezártnak tekintettük. Nem így történt.
Az elõzményekhez hozzátartozik, hogy ma Sárbogárdon azért
van kézilabda, mert Sárközi László 30 évvel ezelõtti lelkesedésével és a sportág iránti elkötelezettségével sok fiatallal szerettette
meg a sportot. Késõbb felesége, Sárköziné Kovács Katalin is csatlakozott hozzá, s a mai napig szívükön viselik a sárbogárdi kézilabda ügyét. Ezek közül a fiatalok közül mára felnõtt férfiak és
nõk lettek, akik közül ma is többen játszanak mind a férfi, mind a
nõi csapatban.
Felháborodással olvastuk a fent említett cikket, mert úgy gondoltuk, hogy ennek az ügynek már vége. Az a stílus, az a gyalázkodás,
ami az interjúban elhangzott, nem Sárközi Lászlót és feleségét
minõsíti. A férfi és a nõi csapat között semmiféle ellentét nincs, s
ha találkozunk, nem fordítjuk el a fejünket, hanem mosolyogva
üdvözöljük egymást. Sárközi László tanár úr, ha eljött az edzéseinkre, mindig példaértékûnek állította elénk a fiúk kitartó szorgalmát, edzésmunkáját.

Aki szereti a kézilabdát, s szeretné, hogy Sárbogárdon továbbra is
lehessen meccsekre járni, az ne a megfelelõ pozíciót keresse, hanem csendben, a háttérben dolgozva támogassa mind a fiúk, mind
a lányok szereplését. A jó szó, a segítõkészség mindennél többet
ér. Sehol nem láttuk leírva, hogy Sárköziné Kovács Katalin mindenféle anyagi juttatás nélkül segít Killer Gábornénak (aki szintén nem kap anyagi juttatást), hogy a férfi kézilabdacsapatnak pár
év múlva megfelelõ utánpótlása legyen. Köszönjük!
Mi, a nõi kézilabdacsapat tagjai köszönjük Sárközi Lászlónak,
hogy intézi a csapat hivatalos dolgait, Kati néninek, hogy edzõként minél nagyobb teljesítményre ösztönöz bennünket, s nem
utolsósorban támogatóinknak, hogy biztosították és biztosítják a
mûködéshez szükséges anyagi kiadásokat a csapat szereplése érdekében.
Ezzel a kézilabdához, a vezetõkhöz, a nõi kézilabdacsapathoz
méltatlan sárdobálást, indulatkeltõ interjúkat visszautasítjuk, és
ezzel az ügyet lezártnak tekintjük!
A Kemikál nõi kézilabdacsapat tagjai: Földi Józsefné, Háriné Németh
Ilona, Vitéz Anikó, Nagy Andrea, Dallosné Csordás Aranka, Dallos
Kinga, Dallos Viktória, Lepsényi Dóra, Killer Gáborné, Kiss Mónika,
Huszárné Karnis Eszter, Szeip Klára, Szõnyegi Nóra, Reiter Ilona
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Árkok és csatornák
A tavaszi esõzések és a hóolvadás után
megteltek térségünkben az árkok és a csatornák. Mindig aggodalommal figyelem a
Nádorban a vízszint emelkedését. Máig
elevenen él az emlékezetemben az 1999-es
árvíz, amikor Sárbogárdot és a térség több
települését elöntötte a víz, házak dõltek
össze azért, mert a nagy mennyiségû csapadékot nem tudták elvezetni az árkok, a
Nádor-csatorna és a Sió pedig visszaduzzasztották a vizet.
Az akkori árvíz után a Nádor-csatorna egy
részén végeztek kotrást, s eltávolítottak
egy dugót a mederbõl Sárbogárd fölött, de
Sárbogárdtól lefelé azóta csak romlott a
helyzet.

Király Miklós hívott a napokban telefonon, hogy menjek ki, nézzem meg, miért
nem folyik el a víz az ottani földjérõl. A
„Bermuda háromszögnél”, a hármas öszszefolyás közelében van egy árok, amelynek a földekrõl a vizet le kellene vezetni.
Ezt az árkot az ezredforduló után mélyítették ki, s ez vitte el a vizet. Mire kiérkeztem, Miklós már egy teherautóra való szemetet termelt ki az árokból. Volt ott autógumi, traktorgumi, TV, háztartási gépek,
tömérdek üveg és szemét nejlonzsákok-

Sárbogárd határában és a településen is
sok a gondozatlan árok, áteresz. Most még
idõben lenne a nem megfelelõ szinten lévõ
átereszeket újra lerakni, és megszüntetni
azokat a dugókat, ahol a víz megakadhat.

Múlt héten Pálfánál láttam, hogy annyira
elmocsarasodott a Nádor medre, hogy a
víz csak ide-oda kanyarogva talált magának utat. Most csaknem a töltéskoronáig
megtelt a meder a múlt heti nagy esõzés
után. És ez még csak a kezdet! Az idõjárás-elõrejelzés egészen júliusig sok esõt jelez, és az õsz is csapadékosnak ígérkezik.
Amerre járunk, láthatjuk, hogy a földeken
áll a víz. A tisztítatlan árkok miatt Rétszilas alatt a réten ismét akkorára duzzadt
a víz szintje, hogy akár csónakázni lehetne
rajta.

A Bérces is eléggé tele volt, de azért vitte a
vizet. Az úttól távolabb már ennek a medre
is tele volt náddal. Mivel ez fõ gyûjtõcsatorna, fontos lenne, hogy a medrét alaposan kimélyítsék, hiszen ez fogadja be Alap,
Alsószentiván és Cece északi részének vizeit is.

ban. Több órás munkával jutott el a meder
aljáig, s ekkor zúgva, nagy erõvel tört magának utat a földeken megrekedt víz a Bércesbe.

Intõ példa lehet számunkra, amikor látjuk
a szomorú képeket az Alföldrõl, ahol a belvíz falvakat, tanyákat öntött el. Nem feledhetjük, hogy a mi területünkön gyûlnek
össze a Közép-Dunántúl vizei, s száz éve
sincs, amikor a mostani házak helyén sok
helyen tavak voltak, s rajtuk vadkacsák ringatóztak.
Hargitai Lajos
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Miklósi hírek
Az interjút az iskola újságíró szakkörösei készítették: Kiss Erika,
Varga Júlia, Szabó Tünde, Boros Dóra, Szõke Fanni, Zobák Dominika, Tõke Ferenc és Fett Tibor, Zelmanné Varga Zsuzsanna
tanárnõ vezetésével.

Koncert az iskolánkban
Február 17-én iskolánkba látogatott a Dunaújvárosi Zenei Egyesület Kamarazenekara. Mûsorukban szerepeltek Bach, Boccherini, Mozart, Grieg, Dvorak és Weiner mûvei. Az elõadás végén interjút készítettünk a zenekar vezetõjével, Szabó András
karnaggyal.
— Mikor alakult meg a zenekar? Milyen hatásra jött létre?
Sz. A.: — A zenekart kb. 25 évvel ezelõtt a Dunaújvárosi Zeneiskola igazgatója alapította.
— Mivel foglakoznak civilben a zenekar tagjai?
— A zenekar tagjai egyetemet végzett muzsikusok, akik a zenélés
mellett természetesen tanítanak is.
— Általában az ország mely területein koncerteznek? Járt-e már a
fellépések során külföldön is az együttes?
— Rendszeresen jár külföldön a zenekar, most érkeztünk haza
Franciaországból, és mivel a Magyar Állami Operaházban és a
Zeneakadémián is játszunk, természetesen folyamatosak a külföldi, illetve hazai koncertek.
— Ön, karnagy úr, milyen hangszeren játszik? Mikor kezdett el ezzel
a hangszerrel foglalkozni?
— Dunaújvárosban a Kodály Zoltán által alapított általános iskola 3. osztályában kezdtem el az alkatomnak megfelelõ klarinéton
játszani. Elõtte más fúvós hangszerekkel is próbálkoztam, például fuvolával, de hamar rá kellett jönnöm, hogy nem az a nekem való hangszer. A késõbbiekben középiskolában, majd egyetemen
folytattam zenei tanulmányaimat.

— Melyik közönséget szereti jobban a zenekar: a gyermekekét, vagy a
felnõttekét?
— Õszintén szólva a gyerekeket jobban kedveljük, mert nekik
nincsenek elõítéleteik a komolyzenével szemben, és õk nyitottak
minden új befogadására. Õket egy-egy koncertre valóban a zene
szeretete vonzza oda, és nem a társadalmi pozíciójuk diktálta
megfelelési kényszer.
— Merre fognak koncertezni a tavasz folyamán?
— Dunaújvárosban több alkalommal is fellépünk, illetve az ország különbözõ területein játszunk, sõt egy zenei tévémûsorban is
szerepet kaptunk.
— Van-e már megjelent CD-je a zenekarnak?
— A kamaraegyüttesnek egy kiadott CD-je van, a szimfonikus zenekarnak viszont számos DVD-je és CD-je vásárolható meg országszerte.
— Sok sikert és jó egészséget kívánunk a zenekarnak a további mûködésükhöz!
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság
Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és településeken karbantartási munkákat végzünk:
2010. március 16-án Aba, medencemosás

9.00-14.00,

2010. március 17-én Aba, glóbuszmosás

9.00-14.00,

2010. március 18-án Sárkeresztúr, glóbuszmosás

9.00-14.00,

2010. március 19-én Káloz, glóbuszmosás

9.00-14.00,

2010. március 22-én Felsõkörtvélyes és Nagyhörcsök,
medencemosás
9.00-14.00,
2010. március 23-án Soponya, medencemosás

9.00-14.00,

2010. március 24-én Soponya, glóbuszmosás

9.00-14.00,

2010. március 25-én Mezõszilas, medencemosás

9.00-14.00,

2010. március 26-án Mezõszilas, glóbuszmosás

9.00-14.00,

2010. március 29-én Igar-Vámszõlõhegy és Vajta,
medencemosás

9.00-14.00

2010. március 30-án Vajta, medencemosás

9.00-14.00

2010. március 31-én Vajta, glóbuszmosás

9.00-14.00

Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál kisebb
víznyomás, esetleg idõszakos vízhiány várható. A munkálatok
miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé zavarossá válhat, mely az
egészségre nem ártalmas. A zavarosságot okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét
és megértését.
FEJÉRVÍZ ZRT.
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Kaviccsal a nyelvem alatt
Az üzenõfalon az elmúlt idõszakban
több olyan hozzászólás jelent meg,
melyek a szerkesztõség munkatársainak személyét érintõen fogalmaznak meg véleményt. Ezeket olvashatják alább, s a bejegyzések
kapcsán fölmerült gondolataimat.
02-28 PIRAMIS
Hargitai úr! Ön és a lánya ne idétlenkedjenek a TV elõtt. Tiszteljenek meg bennünket a normális viselkedésükkel. Ezek után
még Önök kritizálnak?
03-03 Hargitai Kiss Virág
Kedves PIRAMIS! Február 28-ai hozzászólása kapcsán kérdezem: mit ért Ön
idétlenkedés alatt?
03-07 PIRAMIS
Tisztelt mûsorvezetõk! Nem kell lyukas
zokniban odaülni a kamera elé! Egymás
szavába vágnak, és ezen nevetnek, azt hiszik, milyen jópofák! Szerintem nem kell
bohóckodni az unokával a stúdióban! stb.
03-08 Hargitai Kiss Virág
PIRAMIS: Ez a térség közösségi tévéje. A
nézõkkel személyesen ismerjük egymást.
A képernyõn is úgy viselkedünk, mint máskor: családias hangulatban, nem képmutatóan. Mi az õszinteséggel tiszteljük meg a
nézõket.
03-08 TV nézõ G.A.
Hargitai Kiss Virág: Amit állít válaszában,
azt hiszem, túlzás. A személyes ismeretség
és az õszinteség mindenképpen. Számtalan elferdített, félremagyarázott cikket olvastam az Önök „pártatlan” újságjában.
03-09 Hargitai Kiss Virág
TV nézõ G.A.: Aki akarta, pontosan megértette a korábbi bejegyzésemet. Az õszinteségrõl annyit: a szerkesztõség minden
(az újságban és a tévében) nyilvánosan közölt szóért jogilag vállalja a felelõsséget —
így többek között az Ön üzenõfalon megjelenõ hozzászólásáért is.
03-09 bubu
Akinek nem tetszik a tévémûsor, keressen
egy másik csatornát. A legkönnyebb kritizálni. Nekem tetszik a mûsor, csak így tovább!
03-09 tvs
Van, aki képernyõre való, van, aki nem. A
Virág pl. igen, mert érthetõen, szépen beszél. Õ csak javítgatja és korrigálni kénytelen a Lajost, aki valóban nem kellene, hogy
ott dadogjon, rosszul fogalmazzon, néha
olyan, mintha amnéziája lenne. Az igen kínos lehet bent is, de a tévé elõtt is az. Közszolgálati mûsorban ez nem megengedhetõ, mint ahogy a gyerek sem való a stúdióba.

Tisztelt Piramis és más hozzászólók!
Igazán hálás vagyok, hogy a fenti kérdéseket feszegetik, mert arra ösztönöznek bennünket, hogy mi magunk is próbáljuk tudatosan megérteni, miért csináljuk ezt a tévét
a jelenlegi formájában, miért ragaszko-

dunk az elképzelésünkhöz, s ha kell, milyen irányba változzunk.
Külsõ szemlélõként teljesen igazuk van velem kapcsolatban. Amikor önmagamat
visszanézem a tévében, én sem tetszem
magamnak. Õszintén szólva, kamaszkoromtól kezdve nem vagyok kibékülve önmagammal. Különösen akkor érezhetõ ez
számomra, amikor olyan bájos jelenség ül
kontrasztként mellettem, mint Virág, aki
harminc évvel fiatalabb is nálam, s ifjú
édesanyaként olyan ragyogás van rajta,
amilyet csak Leonardo tudott megfesteni
Mona Lisa mosolyában.
Ha ránézek vénülõ kezemre, látom rajta a
barna májfoltokat. Látom 65 éves arcomon a ráncokat. S hol van már az a hamvas
arcú, sármos ifjú, aki az 1965-ös érettségi
tablóról tekint vissza rám közel fél évszázad távolából? (No, lám csak! Sármost
mondok? Pedig akkor is rondának gondoltam magam.) S hol van már a hosszú hajam, ami annyi bosszúságot okozott a hajdani politikusoknak, járási vezetõknek? S
még ráadásul háborús sérültként nagyothalló is vagyok, mivel a front akkor vonult
át a falunkon, amikor születtem. S a nagyothallás mindenre kihat. Másképp ejtem
a szavakat, másképp fogalmazok, másképp gondolkodom, mint az általános vélekedésben normálisnak nevezett emberek. Sokszor a belsõ hallásomra támaszkodom, ami más tekintetben nagy elõny,
mert így még a suttogva mondott hazugságokat is meghallom, miközben az üvöltözõ
demagógiát eleresztem a fülem mellett.
Tudatában vagyok tehát azoknak a tulajdonságaimnak, amelyek úgymond „alkalmatlannak” ítélnének arra, hogy a nyilvánosságban egyáltalán megmutatkozzam.
Mégse bújtam el a világ elõl, mert élt a szívem mélyén a gyanú, amit az engem szeretettel körülvevõ emberek tartottak ébren,
hogy az igazi értékek nem a megítéléseink
szintjén, hanem sokkal rejtettebben nyilvánulnak meg. És rájöttem: ahhoz, hogy
ezeket az értékeket megismerjem, elõször
is el kellett fogadnom magamat olyannak,
amilyen vagyok.
Sokat gondolkodtam azon, hogy ki a tökéletes. Akit annak mondanak? Arra jöttem
rá, hogy akkor senki se tökéletes, mert
mindenki eltér a normától. A mai világunkban erõs a késztetés arra, hogy ideálokat állítsunk mintaként a társadalom elé.
Ettõl lesznek aztán a Barbie babákat utánzó anorexiás kamaszlányok, akik undorodnak saját testüktõl, mert az nem felel meg a
reklámokban látható darázsderekú, hoszszú combú nõideálnak.
Bizonyára sokan látták az E. T.-t, a földönkívüli kis szörnyrõl készült filmet. Milyen
szeretnivaló, „tökéletlen” figura volt,
ugye? S mégis mennyire teljes és tökéletes!
Talán azért, mert elfogadta magát úgy,
mint egy gyerek, tudott olyan szabadon játékos lenni, mint egy gyerek, s ezáltal tudott szeretni másokat, feltételek nélkül,

mint egy gyerek, s elfogadni mindenkit
olyannak, amilyen. Így aztán mindenki
szerette õt, és elfogadták olyannak, amilyen. Ebben a filmben egy pillanatra megcsillant az az idõtlen érték, ami az emberi
társadalom minden ridegségén képes áttörni. Pál apostol errõl beszél a szeretetevangéliumában, amikor arról szól, hogy
gyermekként teljes valóságában látjuk a világot, nem pedig tükör által homályosan.
Most, hogy a televízióval egy új világ nyílt a
kommunikációban, ez hatalmas kihívást
jelentett a számomra. Amíg csak írtam az
újságot, láthatatlan voltam, s most meg
kellett jelennem teljes mivoltomban, s
szinte gondolkodás nélkül kimondani azt,
amit kimondani szándékoztam.
Mi nem utánozhatjuk a kereskedelmi és az
állami tévéket, ha meg akarjuk õrizni a családias természetességet, a vidéki közvetlenséget. Ez a tükör segít abban, hogy fejlõdjön az önismeretünk, s ezáltal a tisztánlátásunk.
Valóban, olykor magam is tapasztaltam,
hogy szinte „amnéziásan dadogó” vagyok.
De nem menekülhettem ki a helyzetbõl,
mert mélyen hiszek (s mondhatom: hiszünk mindannyian, akik a tévét csináljuk)
abban, hogy sikerül a saját arcunkon keresztül hiteles, szerethetõ Bogárdi TV-t
mûködtetnünk. Ugyanaz a szenvedély hajt
ebben, mint az ókori Athén dadogó polgárát, Demosztheneszt, aki kaviccsal a nyelve alatt tanulta meg szavával legyõzni a háborgó tenger zúgását.
Ha így tekintenek a Bogárdi TV-re, akkor
talán Önök se egy lyukas zoknira, vagy a
dadogó Lajosra figyelnek, hanem arra a
Lajosra, aki a Bogárdi TV-t rendszeresen
nézõ sárbogárdi, alapi, cecei, vajtai nénik
kérésére boldog örömmel mutatja be az
unokáját, vagy arra a Lajosra, aki gyerekként legózva eljátssza Virággal a Hõsök terén lévõ emlékmûegyüttes és a kultúrház
lerombolását, és attól se retten meg, hogy
ezzel kihívja maga és családja ellen a városvezetés haragját, melynek következtében
plázaparkoló helyett lánc és bokorsor került a Bogárd és Vidéke szerkesztõsége
elé.
Szóval, nem vagyok hajlandó kibújni a saját bõrömbõl és mást játszani, mint aki vagyok!
Nagy László verse jár az eszemben most,
hogy a fenti gondolatokat papírra vetettem. Ez vezérelt eddig, és ez vezérel ezután
is:
„ne tûrd hogy vénhedjünk sorra
lélekben szakállasodva,
hûlve latoló józanságban,
ahol áru és árulás van,
öltöztess tündér-pirosba,
röptess az örök tilosba,
jéghegyek fölé piros bálba,
ifjúság királya,
tûz! „
(Nagy László: Tûz — részlet)
Hargitai Lajos
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• Immár 15 éve, hogy megnyitotta kapuit és mûködik a Suzuki Barta Sárbogárdon. Azóta folyamatosan
fejlõdve szinte meghatározó színfoltja lett a sárszentmiklósi városrésznek. Egyre bõvülõ szolgáltatási palettája és rendszeresen ismétlõdõ nyílt rendezvényei sok ügyféllel és érdeklõdõvel ismertették meg a Suzuki márka vitathatatlan elõnyeit. Nem csoda hát, hogy ügyfelei meghatározó hányada Sárbogárdról és
vonzáskörzetébõl került ki. Joggal mondhatjuk azt, hogy az eltelt idõszak alatt a kereskedés együtt élt,
együtt változott a várossal.

• A közelmúlt kedvezõtlen pénzpiaci és kereskedelmi változásai együtt éreztették hatásukat mind az
ügyfelek, mint a kereskedés irányában. A Suzuki vezetõ szerepét a tavalyi évben sikerült ugyan megõrizni,
de a leszûkült vásárlói rétegben erõsödött az érdeklõdés a többmárkás, jó állapotú használt gépkocsit kínáló cégek iránt. Suzuki márkahûségük töretlensége mellett, meglévõ és leendõ ügyfeleik magas szintû kiszolgálása érdekében a közeljövõben megteremtik más márkák értékesítésének lehetõségét is.
• A Suzuki Barta 2009-ben olyan üzleti vállalkozásban szerzett érdekeltséget, mely minõségi árualapot
szolgáltat a nem Suzuki márkák használtan történõ értékesítéséhez. A leendõ típusok közül az Opel, Ford
és Volkswagen fogja adni a kínálat gerincét. Természetesen az áruszerkezet továbbra is a kis- és középkategóriás, közepesen és jól felszerelt gépkocsik közül kerül ki, de mód lesz arra is, hogy a prémium osztályba sorolható modellekbõl válogasson a vásárló. Továbbra is mód nyílik bármely használt autó beszámítására, akár hitellel terhelten is. Megteremtették a lehetõséget a használt gépkocsik készpénzes felvásárlására akkor is, ha a tulajdonos csak el kívánja adni a jármûvét.
• Aktuális hirdetésükbõl kiderül, hogy a Suzukit továbbra is képviselõ márkakereskedés használt gépkocsi üzletága milyen irányban bõvült. Kérnek mindenkit, hogy figyeljenek a médiumokban megjelenõ lehetõségeikre.
/X/
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Rövid pórázra kerültek az állattartók
Az Orpheus Állatvédõ Egyesület (és feltehetõen a többi állatvédelemmel foglalkozó civil szervezet is) szorgalmazza, hogy az állattartás és az állatkereskedelem legyen szabályozott. Fontos lenne az is, hogy az állatokkal nem megfelelõen bánó tartók/kereskedõk legyenek büntethetõek. Ehhez szerencsére az
1998. évi állatvédelmi törvény, a 2004. évi „az állatkínzás bûncselekmény”
btk.-változás és több más rendelet is megszületett, valamint a legújabb
41/2010. (II. 26.) kormányrendelet is segíti a házi kedvencek védelmét.
Mivel a kedvtelésbõl tartott háziállatok 100 %-ban az emberektõl (a tartóktól)
függenek, így azok kíméletérõl és védelmérõl a tartóknak/kereskedõknek kell
gondoskodniuk.
Az új rendelet szerint nem tartható gömbakváriumban az aranyhal, sem a kutya tíz négyzetméternél kisebb területen, vagy négy méternél rövidebb láncon. Minimum harmincöt centiméter helyet kell biztosítani egy madárnak az
állatkereskedésekben. Nem szabad túlzsúfolni a tengerimalacokat és a hörcsögöket sem. Azt is megszabták egy képletben a rendelet alkotói, hogy
mennyi víznek kell jutnia egy centiméternyi halra.

A rendelet szerint a kereskedõknek valamennyi társállatként értékesített,
vagy forgalmazott állathoz „használati útmutatót” kell adni, amelyben teljes
körû felvilágosítást kell adni az új állattartónak. A rendelet alapján kutyát
csak úgy lehet eladni, ha azonosító chippel van ellátva. Számos állat, például
a majomfélék kereskedését pedig megtiltják.
Sok gazda az állatok kötelezõ oltásait, vagy féregtelenítését se végezteti el az
állatok és saját egészsége védelme érdekében. Sok állattartó a tulajdonában
lévõ állatokat tudatosan, vagy tudatlanul (ingyen, vagy feketézési céllal) szaporítja. A felelõtlen tartásból senkinek sem kellõ, a túlszaporítás miatt eladhatatlan, teljesen feleslegesen megszületõ, utcára kerülõ kóbor állatok tízezrei képzõdnek évente. Állatvédelmi céllal a rendelet kitérhetett volna a kedvtelési célú állatok szaporításának korlátozására is. Így a felelõs tartás kapcsán rendelet szabályozhatta volna a kóbor állatok képzõdésének megelõzését. Az állatvédõk egyre többen tudják, hogy annak a kóbor állatnak a legjobb, amely meg sem születik!
A 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet szövege a Magyar Közlöny 2010. évi
27. számában olvasható a 66. oldaltól. Hatályos 2010. március 1-jétõl.

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit a

2010. március 12-én
(pénteken) 19 órakor
tartandó

nõnapi bálra!
Helyszín: a rétszilasi
klubhelyiség.
A kiváló hangulatról Efka-Tomi
gondoskodik.
A hölgyeknek
a belépés ingyenes.
Támogatói jegy: 500 Ft/fõ.
Rétszilasért Egyesület

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
a Mészöly Géza
Általános Iskola
MÁRCIUS 15-EI
MEGEMLÉKEZÉSÉRE,
melyet

2010. március 12-én
12.00 órakor tartunk
a József Attila
Mûvelõdési Központban.
A Mészöly Géza Általános Iskola
tanulói, nevelõi
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Országos elõdöntõben! Gyõzelem a rangadón!

A továbbjutó csapat tagjai: Killer Gábor, Juhász György, Huszár
Tamás, Szõke Péter, Killer Balázs, Horváth Zsombor, Gödör
Marcell, Brúzsa Tamás.
Szülõk

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

Adony–Cece 3-0 (2-0)
Adony, 150 nézõ, vezette: Balogh. Adony: Hegedûs, Turzó, Tokaji, Nebucz, Szabó, Szántó (Oláh), Gloni, Huszár, Král, Müller
(Szalados), Kármán. Cece: Kimiti, Csuti, Hegedûs, Fülöp, Miklós, Horog (Farkas), Németh, Szabó (Csomai), Király, Bánoczki,
Lakatos.
A hosszú téli holtszezonban alaposan kicserélõdött a cecei csapat.
Távozott az edzõ, és vele együtt öt játékos is más csapathoz igazolt. Szeip Zoltán edzõvel 16 játékos kezdte meg a felkészülést a
tavaszi idényre. A rossz idõjárás miatt a felkészülés és az edzõmérkõzések hiánya is befolyásolta a minõségi munkát.
Csapatunk az elsõ fordulóban a dobogón telelõ Adony csapatához látogatott. A mérkõzés elsõ helyzete a hazaiak elõtt adódott a
4. percben. Nebucz 20 méteres szabadrúgása száll kapu fölé. 9.
perc: Németh közeli lövését fogja a kapus. 14. perc: Bánoczki jól
helyezett erõvel meglõtt szabadrúgását Hegedûs bravúrral üti
szögletre. 20. perc: védelmi kihagyás, Müller kihasználja, 1-0. 23.
perc: ismét Müller kerül gólhelyzetbe, 12 méterrõl azonban a kapufát találja el. 30. perc: Bánoczki veszélyeztet, 20 méteres lövése

Megyei I. o. férfi kézilabda

VAX Sárbogárd–Dunaújvárosi AC 31:27 (13:11)

Gulyás Dávid fotója

2010. március 6-án az U9-es korosztály képviseltette magát Sárbogárdon, a Mészöly Géza Általános Iskolában, az adidas kézilabdakupa régiódöntõjében, köztük a sárbogárdi fiúkkal.
Nagyon nehéz, kiélezett mérkõzéseket láthattunk a Vasvár, MKB
Veszprém, Dunaújváros, Éles Kézisuli és a Veszprém Dózsaváros részvételével.
A döntõt az Éles Kézisuli csapatával játszottuk. Nagyon elfáradva
ugyan alulmaradtunk, de második helyezettként is továbbjutottunk az országos elõdöntõbe.
Gratulálunk mindenkinek!
Köszönjük Killer Gáborné Marcsi néninek, Sárköziné Kovács
Kati néninek és a gyerekeknek a csodálatos szombati napot! Köszönjük az igazgatónõnek a termet és a felkészüléshez biztosított
lehetõséget!
További sok sikert!

VAX Sárbogárd: Németh I. II.–Szabó J. (4), Balogh (10), Takács
(1), ifj. Bodoki (6), Pluhár (1), Németh I. I. Csere: Borostyán, Hegedûs (1), Nacsa (5), Suplicz, Botka, Rehák, Baki. Edzõ: Bodoki
György. Vezette: Decsi, Csöregi.
Erre a rangadóra készült a csapat az egész téli felkészülés során,
mivel a vendégek a második helyen zárták az õszi szezont, mi pedig az élen álltunk.
Már a bemelegítés során érezni lehetett a feszültséget a levegõben.
Mindkét csapat hatalmas lendülettel kezdte a mérkõzést. Az elsõ
félidõ feléig fej fej mellett haladtak a csapatok, aztán a játékrész
végére sikerült kétgólos elõnyt szerezni. A fordulás után sikerült a
vezetést megtartani, sõt, volt idõszak, amikor öt gólra duzzadt az
elõny. A végére egy biztosnak mondható négygólos különbség
alakult ki.
A csapatunkból küzdeni tudásból mindenki jelesre vizsgázott. A
kapuban Németh Tamás hozta a szokásos kiváló teljesítményét, a
mezõnyjátékosok közül Szabó József teljesítette túl az elvárásokat. Balogh a kezdeti döcögõ teljesítmény után belejött, és tíz gólig meg sem állt. Nacsa sérülten is kimagaslót nyújtott; Németh
Tomi fiatal kora ellenére húzóember volt.
Korrekt játékvezetés mellett egy kemény, de sportszerû mérkõzésen megérdemelt gyõzelmet arattunk. Csak gratulálni lehet a csapatnak és a lelkes közönségnek. Ezen a meccsen nem mindenki
jutott szóhoz, de reméljük, ez nem szegi kedvét a fiúknak, és vasárnap Seregélyesen õk is bizonyíthatnak.
A mérkõzés március 14-én 10.45-kor lesz a Mezõgazdasági Szakiskola tornatermében.
Rehák Sándor

száll kapu mellé. 34. perc: Hegedûs szerelését a játékvezetõ túl
szigorúan, 11-essel bünteti, ezt Král értékesíti, 2-0. 38. perc: Miklós jól eltalált szabadrúgását védi a hazai kapus. 44. perc: Král
közeli lövése kapu fölé száll.
A második félidõt vendégtámadások vezetik be. Az 52. percben a
frissen beállt Csomai veszélyeztet, 16 méteres lövése kapu fölé
száll. 59. perc: Horog szerez labdát, a kapust is kicselezi, majd az
üres kapu mellé lõ. 65. perc: Bánoczki szögletét Lakatos kapu
mellé lövi. 74. perc: újabb védelmi hiba, és Král megszerzi csapata
harmadik gólját, 3-0. 77. perc: Németh beadását Bánoczki 5 méterrõl a kapus kezébe fejeli. 81. perc: Lakatos 12 méterrõl kapu fölé lõ. 87. perc: Miklós szabadrúgása kapu mellé száll. A helyzeteit
jobban kihasználó hazaiak megérdemelten tartották otthon a
három bajnoki pontot.
Ifjúsági mérkõzés: Adony–Cece 2-0 (1-0)
A vendégek végig egyenrangú ellenfelek voltak. A rutin és a helyzetkihasználás a hazaiak javára döntött.
Március 14-én (vasárnap) 12.30 és 14.30 órakor hazai pályán Sárbogárd csapatát fogadjuk.
Hajrá, Cece!
Pozsár László
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Martonvásár–Sárszentmiklós 4:1 (2:0)
Martonvásár, 150 nézõ, vezette: Nagy Károly.
Martonvásár: Deák, Csapó, Fodor (Farkas), Tóth, Hermann, Schaffer (Kõvári),
Kupi, Bakos, Kamocsa, Tiber (Sipos),
Bobory. Edzõ: Patkós Csaba.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Szabó G., Szarka, Salga (Csanaki), Huber, Markovics (Král), Emperger, Vámosi
D., Berényi.
A vendégszurkolók nagy bizakodással
utaztak Martonvásárra, és jómagamat leszámítva mindenki gyõzelmet várt. Részemrõl azért volt fenntartás, mivel az idõjárás miatt nem tudtunk megfelelõ számú
elõkészületi mérkõzést játszani, míg a hazai csapat tudomásom szerint 8 edzõmeccset is játszott, és mindezeken túl jelentõsen megerõsödtek, melybõl „csak”
kettõ nevet emelnék ki: Bobory (akit az
osztályban nem kell bemutatni), valamint
Tóth (aki az õsszel még a Budapest Vasas
csapatkapitánya volt).
Támadólag léptünk fel, és a 10-ik percig
három helyzetet is kidolgoztunk, melyek
közül kettõ ziccernek mondható, majd
ahogy lenni szokott, a 30. percben Bobory
egy, a hátáról a hálóba pattant labdával
büntetett, 1:0.
35. perc: Schaffer jó ütemben lépett ki a
kapott labdával Papp A. mellett, aki a
gyors csatárral nem tudta tartani a lépést,
ezért meghúzta a mezét. A rutinos csatárnak nem kellett több, már esett is. A játékvezetõ utolsó embernek ítélte meg Pappot,
A Femol-csoport állása
1. Iváncsa
2. Szabadegyháza
3. Adony
4. Sárbogárd
5. Pusztaszabolcs
6. Aba-Sárvíz
7. Mezõfalva
8. Mezõszilas
9. Dég
10. Cece
11. Seregélyes
12. Enying
13. Lajoskomárom
14. Rácalmás
15. Nagyvenyim
16. LMSK

16 13 1 2
16 12 2 2
16 11 3 2
16 9 5 2
16 9 3 4
16 9 2 5
16 9 1 6
16 7 1 8
16 7 - 9
16 5 3 8
16 5 1 10
16 4 3 9
16 4 2 10
16 4 2 10
16 3 1 12
16 1 2 13

ezért a szabadrúgás mellett kiállította. Az
ezért kapott szabadrúgást a rosszul felállított sorfal mellett Bobory a hálóba lõtte,
2:0.
A második játékrész szinte rémálomszerûen kezdõdött, mert már a 48. percben
Bobory passzát Tiber értékesítette, 3:0.
Mintha ez a gól rázott volna fel bennünket,
mert ezután néhány szemre tetszetõs támadást is vezettünk, melyek közül az 53.
percben egyet Vámosi értékesített, 3:1.
A végrehajtott cserék ellenére szemmel
láthatóan fáradtunk, melyet Csapó használt ki a 90. percben, 4:1.
A helyzeteket tekintve számomra túlzó a
különbség. Remélem, a következõ mecscsekre ezt az idény eleji formát elfelejti
csapatunk, mert az igazat megvallva,
egyetlen játékost sem tudok kiemelni. A
bekapott elsõ gólunk után szinte minden
játékosunk csak a helyét kereste a pályán,
ami sajnos legjobban a védelmünkre
nyomta rá bélyegét.
Nem történt semmi tragédia; minden mérkõzést nem lehet megnyerni. A következõ
feladatra kell koncentrálni, és hétvégén
hazai pályán gyõzni kell Pusztavám ellen!
Ifjúsági mérkõzés:
Martonvásár–Sárszentmiklós 0:1 (0:0)
Erõsen megfiatalított ifjúsági csapatunk
ha csak helyzeteinek felét értékesíti, sokkal nagyobb különbséggel nyerhetett volna.
Szabó Béla

A Déli-csoport állása

58-9
60-20
46-19
36-21
37-27
45-19
46-27
29-44
25-35
23-45
26-43
33-42
35-53
18-47
23-50
19-58

40
38
36
32
30
29
28
22
21
18
16
15
14
14
10
5

1. Vajta
2. Sárszentágota
3. Perkáta
4. Kulcs
5. Zichyújfalu
6. Alap
7. Tác-Csõsz
8. Dunapentele
9. Besnyõ
10. Elõszállás
11. Nagylók
12. Soponya
13. Mezõkomárom
14. Kisapostag

14 10 2 2
14 9 2 3
14 9 2 3
14 8 3 3
14 7 3 4
14 7 3 4
14 7 3 4
14 6 1 7
14 5 2 7
14 4 2 8
14 3 5 6
14 2 5 7
14 3 2 9
14 - 1 13

39-19
48-21
35-16
44-24
31-16
28-20
29-25
31-36
28-26
27-33
19-25
20-27
15-39
11-78

32
29
29
27
24
24
24
19
17
14
14
11
11
1

SPORTBÁL
2010. március 13-án
a sárszentágotai kultúrházban.
A zenét Csizi biztosítja.
* A helyszínen büfé üzemel. * Tombola!

Kezdés: 21.00 órakor.
Belépõ: 500 Ft.
A Sárszentágotai Nõi Focicsapat
szeretettel vár mindenkit!

A Femol-csoport eredményei
Iváncsa–Rácalmás 2-0 (1-0)
Gólszerzõk: Simon, Kõvári. Kiállítva:
Horváth (Rácalmás). Ifjúsági mérkõzés:
0-5.
Mezõszilas–Pusztaszabolcs 4-0 (0-0)
Gólszerzõk: Nagy, Kutasi, Varga, Gyarmati. Ifjúsági mérkõzés: 0-6.
Adony–Cece 3-0 (2-0)
Gólszerzõk: Müller, Král (2). Ifjúsági mérkõzés: 2-0.
Aba-Sárvíz–Seregélyes 6-0 (3-0)
Gólszerzõk: Gyuricza K., Gyuricza V., Fülöp (2), Berengyán, Kulcsár. Ifjúsági mérkõzés: 5-0.
Nagyvenyim–LMSK 3-2 (1-0)
Gólszerzõk: Tóth (2), Joó, illetve Hornyák, Sütõ. Ifjúsági mérkõzés: 1-1.
Lajoskomárom–Szabadegyháza 1-8 (1-4)
Gólszerzõk: Reichardt, illetve Imre J., Imre G., Vida, Rapai, Kiss, Bozai, Tóth, Vizi.
Ifjúsági mérkõzés: 0-5.
Sárbogárd–Dég 3-1 (1-0)
Gólszerzõk: Szabó Z., Szabó K., Bognár,
illetve Horváth. Ifjúsági mérkõzés: 2-3.
Enying–Mezõfalva 4-1 (2-1)
Gólszerzõk: Tárkányi, Tóth, Molnár, Krizsán, illetve Tauz. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

A Déli-csoport eredményei
Besnyõ–Mezõkomárom 4-0
Gólszerzõk: Lepsényi (2), Petkes, Skultéti.
Kulcs–Elõszállás 2-0
Gólszerzõk: Dobos, Simon.
Kisapostag–Perkáta 1-7
Gólszerzõk: Lemák, illetve Palóka (4), Viola (2), Szaniszló.
Dunapentele–Sárszentágota 3-2
Gólszerzõk: Nagy Bálint, Nagy Béla, Tóth,
illetve Kuczi, Krajcsovics.
Soponya SE–Zichyújfalu 1-1
Gólszerzõk: Joó, illetve Berki.
Tác-Csõsz–Vajta 1-1
Gólszerzõk: Kálmán, illetve Simon.
Alap–Nagylók 3-1
Gólszerzõk: Imre, Molnár, Varjas, illetve
Bakos.
A Roneko-csoport állása
1. Pálhalma
2. Csákvár-Publo
3. Bicske
4. Sárszentmiklós
5. Velence
6. Martonvásár
7. Kápolnásnyék
8. Dunafém
9. Kisláng
10. Baracs
11. Polgárdi
12. Bakonycsernye
13. Pusztavám
14. Sárosd
15. Káloz
16. Pákozd Eudeal

16 15 1 16 11 1 4
16 10 3 3
16 9 2 5
16 8 4 4
16 7 3 6
16 5 8 3
16 7 2 7
16 6 2 8
16 5 5 6
16 4 5 7
16 5 2 9
16 4 2 10
16 4 1 11
16 3 1 12
16 3 - 13

54-9
38-18
34-14
30-25
30-15
32-20
19-20
28-34
27-23
21-20
22-30
17-30
14-29
11-24
18-51
10-43

46
34
33
29
28
24
23
23
20
20
17
17
14
13
10
9
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Rezet lopni ment?

KÉK HÍREK
Távcsöves puskával gyakoroltak

Március 4-én a 63-as fõút Sárszentágota és Sárkeresztúr közötti
szakaszán állítottak meg a járõrök egy kerékpárost. Az abai férfi
hátizsákjából cérnakesztyû, vasfûrész, blankolókés, metszõolló,
vágókalapács volt. Elszámoltatása során tagadta, hogy korábban
bûncselekményt követett volna el, azt viszont elismerte, hogy
Sárbogárdra készült kábelt lopni.

Március 3-án 8.04-kor egy Sárbogárd külterületén lévõ katonai
objektum felé tartott két biztonsági õr, amikor látták, hogy a területrõl két férfi tart kifelé, kezükben távcsöves puskával. Az objektum elõtt egy fehér színû VW-t láttak parkolni. A biztonsági õrök
értesítették a rendõrséget. Az adatok alapján egy mezõfalvai lakost állítottak elõ, akit azzal gyanúsítanak a nyomozók, hogy társával engedély nélkül megszerzett és birtokolt lõfegyverekkel
céltáblákra lövöldöztek. A gyanúsítottat õrizetbe vették.

Március 7-én 12.10-kor egy cecei lakos tett bejelentést, mert kutyáját oldalán vérzõ sebbel, elszakadt lánccal találta az udvaron.
A kutya elpusztult. A hatósági állatorvos megvizsgálta a kutya tetemét. A tetemet a tulajdonos szakértõi vizsgálatra küldi, így nem
járult hozzá a boncoláshoz. A hatósági állatorvos boncolás nélkül
nem tudott nyilatkozni arról, hogy mi végzett a kutyával.

Láncfûrészt árultak

Fékezés nélkül ment a falnak

Ugyanezen a napon egy 11.10-kor érkezett bejelentés alapján hét
láncfûrészt foglalt le a rendõrség román árusoktól. Az árusok
több pusztaegresi lakosnak kínálták fel megvételre a Stihl feliratú
gépeket. A gépek eredetérõl nem tudtak hitelt érdemlõen számot
adni.

Március 9-én 18.45-kor Szabadegyháza külterületén egy gépkocsi
árokba hajtott. A megállapítás szerint az Opel Omega sofõrje a
6209 és 6212-es utak keresztezõdésénél fékezés nélkül nekihajtott a 6212-es számú úttal szemben lévõ támfalnak. A budapesti
sofõr bordatörést szenvedett. Az autón, mint kiderült, nem volt
mûszaki.

Csillárt, csapot, papot

Megölték a kutyáját

Kivágta a rezet

Ismeretlen tettes feltört egy sárkeresztúri családi házat, ahol értékek után kutatott és letépte a csillárt. A tettes csaptelepeket, háti
permetezõt és egy szobrot vitt még el. A lopási kár kb. 125.000 Ft.

Ugyanezen a napon Sárbogárdon, az Erkel Ferenc utcában lévõ
egyik ingatlanról lakatlevágást követõen kb. 400 kg vörösrezet vitt
el ismeretlen tettes.

Megfogták a tettestársát is

Megverte a kocsmárost

Március 4-én 9.00 órakor a székesfehérvári nyomozók kérésére
állítottak elõ a sárbogárdi járõrök egy helybéli férfit. A vele szembeni intézkedést a fehérvári nyomozók átvették.
Délután egy soproni illetõségû férfit fogtak el a járõrök Sárbogárdon, az Ady Endre úton, akivel szemben elfogatóparancs volt érvényben. Társát szerdán fogták el, mivel egy Sárbogárd külterületén lévõ volt katonai objektum területén engedély nélkül tartott
fegyverekkel céltáblára lövöldöztek. Gyanúsítotti kihallgatását
követõen õrizetbe vették.

A Sárbogárd. Szent István utcában található kocsmából kértek
segítséget egyik nap. Az egyik vendég összeszólalkozott a pultossal, majd bántalmazni kezdte. A verekedés közben a bejárati ajtót
is megrongálta. Mint kiderült, több vendéggel is verekedésbe keveredett, mielõtt elhagyta a kocsmát. A bántalmazás következtében hárman sérültek könnyen. A verekedõs vendéget elfogatóparanccsal keresik a sárbogárdi nyomozók.
FMRFK

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

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

A rendõrség tanácsai bûncselekmények megelõzése érdekében
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén az elmúlt idõszakban egyre gyakrabban fordulnak elõ olyan bûncselekmények, melyeket „lakatlan házak sérelmére” követnek el. A
házak tulajdonosai hónapok, esetlegesen évek óta nem lakják a
házakat, némely esetekben hosszú ideig nem is ellenõrzik „sértetlenségüket”. Ezen épületekben olyan használati tárgyakat
hagyhatnak, melyek nagyobb értéket is képviselhetnek, ezért
szükségesnek bizonyulna ezek elszállítása, vagy megfelelõ biztonságba helyezése.
Ezért most felhívjuk az ilyen házak tulajdonosainak figyelmét,
hogy amennyiben számukra fontos értékeiket máshol nem tudják tárolni, csak lakatlanul hagyott házaikban, úgy a megfelelõ
biztonságtechnikai felszereltséget biztosítsák, hiszen az elkövetõk nem válogatnak lakott és lakatlan házak között! (Biztonságtechnikai berendezések: mozgásérzékelõ lámpa, riasztóberendezés, több ponton záródó nyílászárók, és a szemfüles, mindig
megbízható szomszédok.)

Bízzanak meg mindig egy olyan szomszédot a ház megfigyelésével, aki megbízható és lehetõleg kulccsal is rendelkezik a ház bejáratához, hogy legalább heti rendszerességgel ránézhessen a
házra, esetleg csak kapukulccsal rendelkezzen, hogy az esetleges változásokat jelezhesse Önöknek, vagy a rendõrségnek!
Amennyiben kapcsolatban vannak a települések polgárõreivel,
kérjék meg õket, hogy megfigyeléseik során nézzenek rá házaikra, és jelezzék, ha valamit észlelnek!
Amennyiben megtörténik a bûncselekmény, haladéktalanul jelezzék kapitányságunknak a bárhonnan hívható 112-es számon,
vagy a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot közvetlenül kapcsoló
06 (25) 460 116-os telefonszámon!
Jelezzenek, hogy segíthessünk!
Méhes Dóra r. zls.,
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnmegelõzési elõadója
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Nõnap pirosban
Nagyszabású nõnapi s egyben választási rendezvényt tartott az
MSZP sárbogárdi szervezete a hölgyek részére hétfõn este a József Attila Mûvelõdési Központban. A szervezõk piros, fehér,
zöld luftballonokkal, zászlókkal, a párt szimbólumaival, valamint
dr. Szabadkai Tamás, a 6. számú választókörzet MSZP-s ország-

gyûlési képviselõ-jelöltjének portréival díszítették föl a színháztermet az alkalomra. Az elõtérben a szervezõk piros sállal várták
az érkezõ asszonyokat, lányokat, amit sokan magukra is öltöttek.
A mûsor teltház elõtt vette kezdetét. A konferanszié szerepét
Czeinerné Takács Tünde töltötte be. Elsõként Szabados Tamás, a
Fejér Megyei Közgyûlés tagja köszöntötte a jelenlévõket, hangsú-

lyozva, hogy a nõnap egy igazán baloldali ünnep, hiszen a nõk jogaiért, egyenjogúságáért folytatott eredményes harcot jelképezi.
Az õ gondolataihoz csatlakozva Gráf József agrárminiszter és dr.
Szabadkai Tamás kifejezték: ma is fontos, hogy a nõk kellõ megbecsülésben részesüljenek mind családanyaként, mind hivatásuk
tekintetében. Nélkülük ugyanis sivár lenne e világ, sõt, nem lenne
élet e Földön. Tapasztalatból beszéltek, hiszen õket is számos
hölgy veszi körül családjukban.
Szép mozzanata volt az eseménynek, amikor az elsõ szál virágot
tisztelete és szeretete jeléül kétéves kislányának nyújtotta át dr.
Szabadkai Tamás, majd párját és édesanyját köszöntötte.
Ezt követõen a teremben lévõ összes nõnek egy-egy szegfûvel
kedveskedett a jelölt, valamint Gráf József, Szabados Tamás és a
helyi szocialista párt férfi tagjai.
A mûsorban fellépett Völler Adél ismert operettdallamokkal, a
pusztaszabolcsi Crystal Noir hiphop tánccsoport és a sárbogárdi
Melódia zenekar.

Ha dühös vagy a világra…
„Ha dühös vagy a világra, Annak is van orvossága… Mindig csak elõre
nézz, sose hátra! Lásd meg a szépet, a jót, a közösséghez méltót!”

Hargitai Kiss Virág

Meghívó
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

„Iskola-tárogató” címmel
NYÍLT NAPOT TART
2010. március 19-én, pénteken,
14 óra 30 perces kezdettel.

Ezt megtartva a Sárhatvani Nyugdíjasklub két olyan rendezvényt is
szervezett az elmúlt hónapokban, melyek bevételét, pártolói díját a
május 15-én megrendezésre kerülõ nyugdíjas-találkozó programjaira fordítjuk.
Rendezvényeinken — legyen az fiatal, idõs — 40-50 fõ vett részt.
Februárban farsangi mulatságon kapcsolódhattunk ki, március 6-án
(szombaton) pedig nõnapi ünnepséget tartottunk.
Családias hangulat és jókedv volt a teremben. Az asztalok szépen
megterítve, rajtuk finom házi sütemények és üdítõk. A férfiak sertéspörköltet fõztek, és az ünnepi köszöntõt elmondva egy kis tavaszi virágcsokrot adtak át a lányoknak, asszonyoknak.
Mindenkinek köszönet ezúton is, hogy megtisztelték a nyugdíjasklubot jelenlétükkel!
„Összefogtak ezek a lelkes emberek, Legyen az fiatal, idõs, mind-mind
segítenek! Mert úgy érzik, embernek lenni nagyszerû dolog! Egymás kezét fogva tudnak segíteni, s Õk már ettõl is boldogok!”
A Sárhatvani Nyugdíjasklub tagjai

Sok szeretettel várjuk leendõ
elsõseinket, szüleiket és minden érdeklõdõt. Tájékoztatást kaphatnak iskolánk mûködésérõl, a korszerû, kompetenciaalapú módszerekrõl,
az iskolaotthonos oktatásról,
a tanórán kívüli foglalkozásokról. Megismerkedhetnek
nevelõtestületünk tagjaival.

Erdély 2009
címmel kiállítás nyílt
a Madarász József Városi Könyvtárban

Varga Csaba fotóiból.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA
RECEPTJEI
Indiai ragu
Hozzávalók: 60 dkg sertés-, vagy pulykahús, 20 dkg gomba, 30
dkg rizs, 8 dkg mazsola, olaj, só, kurkuma (esetleg currypor).
A húst és a gombát kockákra vágjuk, és kevés sóval olajon
megpirítjuk. Közben sóval és kurkumával ízesítve félig megpároljuk a rizst. Belekeverjük a pirított húst, a gombát és a mazsolát, és készre fõzzük.

Csirke indiai módra
1 csirke, 1 burgonya, 2 paradicsom, 2 chilipaprika, 4 vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, diónyi friss gyömbér, 5 ek. olaj,
5 cm fahéj, 2 zöld kardamommag, 2 szegfûszeg, 2 babérlevél, 1
mokkáskanál chilipor, 2 kk. római kömény, 1 kk. korianderpor, 2 ek. sûrített paradicsom, 1 kk. garam masala (indiai
fûszerkeverék), 3 ek. joghurt, só.
A csirkét és a krumplit egyforma szeletekre felvágjuk, majd a
felaprózott hagymát wokban megpirítjuk. Hozzáadjuk a fûszereket, majd néhány perc elteltével a húst, a krumplit, az elnegyedelt paradicsomot, a joghurtot és a paradicsomsûrítményt is belekeverjük. Kb. 5 perc múlva sózzuk, majd 4 deci
vízzel felöntjük, és teljesen puhára pároljuk. Végül a garam
masalával megszórjuk, és csapatival kínáljuk.

Halsaláta
Hozzávalók: 1 kg tisztított hal vékony szeletekre vágva, mustár-, vagy salátaolaj a sütéshez, 2 ek. porrá zúzott mustármag,
4 gerezd péppé zúzott fokhagyma, 1 kicsi darab reszelt
gyömbér, 3 dl borecet, 1 tk. só, 25 dkg apróra vágott vöröshagyma, 10 dkg zöld- és piros csípõs paprika, 1 ek. olaj, 1-2
currylevél, 1 tk. õrölt koriandermag, 1 tk. csípõs pirospaprika, 1 tk. cukor.
Forró mustárolajban (lehet sima olaj is) süssük addig a halszeleteket, amíg ki nem száradnak. Ezután tegyük félre, keverjük
össze a mustármagot, a fokhagymát és a gyömbért 3-4 evõkanál ecettel. Rakjuk tûzálló edénybe a megmaradt ecetet a sóval, vöröshagymával és paprikával. Lassú tûzön, lefedve pároljuk 10 percig. Forrósítsuk meg az 1 evõkanál olajat, tegyük bele az õrölt fûszereket, állandóan kevergetve pirítsuk 1-2 percig. Ezután rakjuk hozzá az ecettel elkevert fûszereket is. Pirítsuk még 1 percig. Keverjük össze az ecetes hagymával és a szárazra sütött hallal. Tegyük üvegbe. Fedjük le. Hûtõszekrényben 2-3 napig eltartható. Hidegen fogyasztjuk.

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm mindazok támogatását, akik a több mint 10.000
ajánlószelvénnyel megtiszteltek, és ezzel kinyilvánították
azt az akaratukat, hogy a Fidesz–KDNP jelöltje legyek az
április 11-ei választásokon.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ-jelölt,
Fejér megye 6. sz. választókerület

2010. március 11. Bogárd és Vidéke

PALAVESSZÕ,
PALATÁBLA
A dédapáink szinte kizárólagos tanszere
volt kisiskolás korukban ez a kettõ. Múzeumokban még lehet látni ezeket a kis bekeretezett, fekete táblácskákat, az oldalukon
madzagon lógott a spongya. Így tanult írni a
magyar gyerek: palavesszõvel rótta élete elsõ betûit, a spongyával letörölte, aztán írhatta az újakat.
Nem lehetett igazán rossz ez a palavesszõs
módszer. Ahogy a régiek írását nézi az ember, csodálkozhat. Petõfi, Arany írása a maiakéhoz képest szinte mûalkotás. Pedig
lúdtollal írták, ugyanis a felnõttek íróeszköze akkoriban libatollból készült.
Nekünk majd hetven évvel ezelõtt iskolába menet tintásüveg himbálózott a táska alatt valami spárgával odaügyeskedve, tollszárba beszorított acéltollat mártogattunk a tintába szinte minden szó leírása
után. A toll néha rosszindulatú lett, csúnya pacát ejtett a papírra, sírhattunk. A mai ember nem is lát igazi pacát.
A tanító néni a töltõtollat sem tûrte meg az osztályban, úgy vélte, azzal nem is lehet rendesen írni. Az acéltoll, akárcsak a lúdtoll, tudott
vékonyan fogni, és tudott vastagon, aszerint, hogy a használója milyen erõsen nyomta rá a papírra. A föntrõl lefelé húzott vonal, tehát a
betû törzse vastag volt, a felfelé kanyarítás vékony. A kézírás akkor
szinte élõ valami volt, kifejezte azt a lelki és fizikai állapotot, amelyben az író munka közben volt.
Napjaink tanügyi sztárja a digitális tábla. Elég egy ujjal hozzáérni,
már odavarázslódik a szükséges ábra vagy betû. Hol van már a palatábla! Akik ennek az új eszköznek az elterjesztését szorgalmazzák,
biztosak abban, hogy ettõl a gyerekek majd sokkal okosabbak, mûveltebbek lesznek, jobban
elsajátítják a tananyagot. Vannak, akik kételkednek ebben. Felmérésekre hivatkozva azt állítják, hogy a tanulók ismeretei,
neveltségi
szintje nincs szoros
összefüggésben a tanteremben használt eszközökkel. Az iskola hatékonyságának legfõbb tényezõje ugyanis a tanár. Jó dolog a digitális tábla! De ha ostoba, tudatlan, rosszindulatú, tehetetlen pedagógus használja, nem sokat
használ. Egy jó tanár lelke, hangja, mosolya, fejcsóválása, lelkesedése, szomorúsága sokkal többet ér mindenféle digitális kütyünél.
Errõl egy nyomasztó tény jut az eszembe. Ki megy el mostanában tanárképzõ intézménybe? Akit máshova nem vesznek fel. A pedagógustársadalmat igencsak sújtja ez a kontraszelekció. A közoktatás
alacsonyodó színvonalának ez is az egyik oka. Vannak nem is kevesen, akik nem valók a katedrára.
Én ismerek fiatal tanárjelölteket, akiknek az érettségije korántsem
volt színjeles, felvételi pontszámuk nem ostromolta a csúcsokat. De
talpig emberek, szeretnek foglalkozni a fiatalsággal. Lehet, hogy a logaritmus terén nem villognak, de ismernek valami sokkal bonyolultabbat: a gyermeki lelket.
Én õbennük bízom. Talán rejtõzik bennük annyi hivatástudat, energia, hogy a helyére zökkentik a magyar közoktatás ügyét. És nem jelent problémát, inkább elõny, hogy palatábla helyett digitális tábla
van az osztályban.
(L. A.)
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Délceg tölgy a hegytetõn
Rejtvény
1. Ki a költõje, és melyik versbõl való ez
az idézet?
„A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”
2. Hol nyomtatták ki és olvasta fel Petõfi a 12 pontot?
3. Rajzoljatok kokárdát!
Beküldési határidõ: 2010. március 16.

Volt egyszer egy tölgyfákkal borított magas hegy. A tölgyek a hegytetõrõl nézték a
lenti világot, a völgyben a falut, a faluban
az emberek életét.
Nyár volt, meleg, verõfényes nyár, és ezek
a fák reggeltõl estig beszélgettek egymással a leveleik susogásával. Általában nem
volt ez több egyszerû pletykánál. Mivel
magasra nõttek, beláttak a falu házai közé,
melyik ember hogyan él, mit csinál, s az errõl való beszéd töltötte ki egész napjukat.
A fák ágain énekesmadarak ugráltak, dalolták a maguk énekét, kopogtatták a fák
törzsét, ágait, s azok néha rájuk szóltak:
— Ne zajongjatok így, nem értjük egymás
szavát!
A madaraknak lassan elment a kedve a kopogtatástól meg az énekléstõl, és egy kicsit
lejjebb húzódtak az erdõben, magukra
hagyva a hegytetõn álló fákat.
A Teremtõ lenézett a hegyre s a fejét csóválta, de néma maradt. Elõvette zsákjából
a hideget, s a szelek szárnyára kötötte, így
ezek a szelek többé már nem meleg nyári
szellõk voltak, hanem hûvös õszi fuvallatok, majd jeges, metszõ szélviharok. Hamarosan lehullott az elsõ hó, és a fák félálomba merültek.
Volt a fák között egy különösen erõteljes
sudár tölgy, amelyik szinte a hegy csúcsán
nõtt. Amint álmosan pislogva körültekintett, nagyon sajnálta, hogy véget ért a beszélgetés a többiekkel, hogy elszállt a nyár,
lehullottak a leveleik, és õk ott állnak kopaszon, félálomban.
„Na, nem baj — bizakodott —, majd tavasszal újra folytatódik a locsi-fecsi, az
unalomûzõ pletyka.”
A tél csendjében, amikor egy élõ sem mozdult, csak a hótakaró borította a fák ágait,
ez a tölgy különös hangokat hallott. Fülelni kezdett. És mintha ez a hang õbelõle jött
volna, belülrõl, a törzsébõl, vagy talán még
a gyökerekbõl is. Mintha valami zenekar
játszott volna, de nem fúvós- meg vonószenekar, hanem csak ütõhangszerek. Igen,
mintha titokzatos idegenek dobokon ját-

szottak volna. Mindez komolyan nyugtalanította:
„Mi ez a dobszóra emlékeztetõ ritmus,
amit magamból belülrõl hallok?”
Amikor leszállt a sötétség, az éjszaka olyan
volt, mintha megjelent volna egy nagy úr az
égbolton. Egy nagy úr, akinek vállát fekete
palást borítja, s ez a palást apró aranyfényekkel van díszítve, és mintha csak az arca látszott volna a fekete úrnak: a Hold kísértetiesen sápadt korongja. És ez az úr
mintha szólt is volna hozzá:
— Hallod-e, tölgyfa, az a hang, amit belülrõl hallasz, a titokzatos ritmus, az a te igazi
hangod. Hallgasd tovább, és engedd, hogy
egyre erõsebb és hangosabb legyen!
De a tölgyfa nyugtalan maradt, és bizonytalan félelmek támadtak benne. Csak akkor könnyebbült meg, amikor eljött a hajnal, a nagy palástos úr eltávozott az égboltról, és felváltotta õt a Nap, meleg sugarait
szétküldve a világba. Az egyik sugár odanyilazott a tölgyfa odvába. Ez a kis meleg
elõcsalogatott egy kukacot, aztán egy másikat, egy harmadikat, végül a kukacok
egész csapata ott süttette a hasát a halvány
téli napsütésben. A tölgyfa megijedt, mert
ráébredt, hogy ezek a férgek rágják belülrõl. Száz meg száz kukac fogainak lassú
õrlése keltette azt a sejtelmes, dobszószerû ritmust törzsének belsejében.
Rájött, hogy beteg. Megköszönte a Napnak, hogy elõhívta és megmutatta neki
ezeket a kukacokat, majd a völgyben fészkelõ madarakat szólította meg.
— Hol vagytok, énekesmadarak? Repüljetek hozzám és segítsetek rajtam!
És jöttek a cinkék, a harkályok, akik nyáron mind lejjebb húzódtak az erdõben,
mert a fákat zavarta a kopácsolásuk. Most
nekiláttak mind, csõrükkel megszabadították a tölgyet a férgek okozta betegségtõl, s tavaszra újra csend lett a belsejében,
nyugtalanság nélkül, derûsen hallgatta a
cinegék „nyitnikék”-jét.
(Forrás: internet)

Megfejtés
Helyes megfejtést küldött be Luczek
Diána (Sárbogárd, Salamon u. 21.), Huszár Bálint (Sárbogárd, Ady E. út 213.),
Batári Balázs (Sárbogárd, Gergely köz
1.).
A szerencsés nyertes:

BATÁRI BALÁZS
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Heti idõjárás

A következõ napokban is folytatódik az
évszakhoz képest több fokkal hidegebb
idõjárás. Pénteken még a távozó mediterrán ciklon határozza meg hazánk
idõjárását, egyre kevesebb helyen okozva havazást. Szombaton átmenetileg
enyhébb, majd egy hidegfront hatására
újra hideg, sarkvidéki levegõ árasztja el
hazánkat, a hétvégén szórványosan záporokat, késõbb hózáporokat okozva.
A jövõ hét elején kissé csendesebb, ám
hideg idõ várható. Az éjszakai órákra
többnyire fagypont alá csökken a hõmérséklet, és nappal is hideg idõre számíthatunk.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Március 13., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Hírek 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.30 Bob, a mester 9.00 Thomas és barátai 9.25 A kis
Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 9.55 Clic és Kat 10.05 Inami 10.25 Vízi duma
10.35 Ötös fogat 11.00 Teknõc a láthatáron 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Design 12.40 Egészség ABC 13.10 Nõi szemmel 13.40 Hogy volt!? – Válogatás
15.25 Stílus 15.55 „Mert színésznek születtem” 16.25 Az aranyember 18.10
Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az
ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Miss Marple történetei – Miért nem szóltak
Evansnek 22.20 Hírek 22.30 Szigorúan piszkos ügyek 2. – Amikor kitárul a pokol
kapuja 0.30 Ho Si Minh útja 1.30 Koncertek az A38 hajón 2.20 3 esküvõ:
Bernadett és Sanju
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Pókember 10.25 Autómánia 11.00 Házon kívül 11.35 Forma 1 12.00 Híradó 13.25 Míg a
halál el nem választ 13.50 Tengeri õrjárat 14.50 Robin Hood 15.50 Ûrcowboyok
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Az Istenek a fejükre estek 2. 21.40 Vas
23.15 A kárhozat útja 1.25 A Mick Jagger-projekt 1.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 9.30 Mókás állatvilág 10.00
Szurikáták udvarháza 11.30 Nagyon különleges ügyosztály 11.00 Babavilág
11.30 Borkultusz 12.00 A láthatatlan ember 13.00 A kiválasztott – Az amerikai
látnok 14.00 Bajnokok Ligája magazin 14.35 Rejtélyek kalandorai 15.35 A parti
õrség 16.35 Bonbon, a kutya 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Szüzet szüntess! 21.40 Amerikai pite 3. – Az esküvõ 23.30 James Bond: Az aranypisztolyos
férfi 1.30 Kalandjárat 1.55 Teleshop 2.55 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

Március 14., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 9.00
Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40 Katolikus
válaszok 10.05 A sokszínû vallás 10.15 Evangélikus magazin 10.45 Unitárius ifjúsági mûsor 10.50 Csodát termõ hit 11.15 450 éve halt meg Melanchton…
11.45 Evangélikus templomok 12.00 Hírek 12.10 Kállai Bori énekel 12.40 II. Magyar Ritmikus Gimnasztika Garantiqa Világkupa 13.35 Hogy volt!? – Válogatás
14.55 Az aranyrózsa barlangja 16.35 Térerõ 17.05 Panoráma 17.35 Magyarország története 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás
szabadsága 21.00 5 éves a Mûvészetek Palotája 21.55 Karthago-koncert 2009
22.50 Kultúrház 23.45 Innováció: Környezettudatos munkahelyek 0.15 Hírek
0.20 TS – Motorsport 0.50 Magyarország története 1.20 Az utókor ítélete 1.50
Panoráma 2.20 3 esküvõ: Elena és Leo
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Játék 11.45
Menetrend 12.00 Híradó 12.25 Forma 1 15.05 Nász-nap 16.05 Szfinx 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Narnia krónikái – Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény 22.50 Heti hetes 0.10 Portré 0.45 Freddy vs. Jason
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 9.30 Mókás állatvilág 10.00 Nagy vagy! 11.00 Világszám 11.30 Két testõr 12.00 Stahl
konyhája 12.30 Kalandjárat 13.00 Száguldó vipera 14.00 Célkeresztben 14.55
Baywatch Hawaii 15.55 Álomgyári feleség 16.55 Texas Rangers – Az igazi texasi kopók 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A Spiderwick krónikák 21.45 Frizbi
Hajdú Péterrel 22.45 Elsõszámú ellenségem 23.45 A mandzsuriai jelölt 1.55
EZO.TV 2.45 Napló 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.53 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 15., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Bob, a
mester 9.30 2010 Március Idusa: Ünnepi zászlófelvonás 10.05 Nappali 11.00
2010 Március idusa: Közvetítés a Nemzeti Múzeum kertjébõl 12.00 Hírek 12.05
Roma Magazin 12.30 Domovina 13.00 Csalódások és gyõzelmek tavasza 13.55
A magyar Cellini 14.35 Föltámadott a tenger 16.55 Halhatatlanok Társulata
17.50 Egy magyar nábob 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kárpáthy Zoltán
21.30 2010 Március Idusa: Beszámoló a budapesti és a pécsi ünnepi rendezvényekrõl 22.25 Széchenyi- és Kossuth-díjak átadása a Parlamentben 2010 23.20
Hírek 23.25 Memento 23.35 Nincs kegyelem 0.50 Így készült a Nincs kegyelem
1.15 Retúr
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RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.35 Békavári uraság 10.10 Kémkölykök 3-D – Game 11.40 My Girl – Az elsõ szerelem 12.00 Hírek 13.45 Bûbájos
büszkeség 15.55 Egy zseni, két haver, egy balek 18.30 Híradó 19.00 Jégkorszak
20.30 Godzilla 23.15 Immigrants – Jóska menni Amerika 0.50 Titkos küldetés
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 TéV2 Matiné 9.10 Mókás állatvilág 9.40
Egérmese 3. – A Manhattan sziget kincse 11.10 Barbie, a sziget hercegnõje
12.45 Rokonok 14.55 Csenõ manók 16.30 Ez a csaj nem hagy hidegen 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.05 Gagyi mami 2 22.00 Tökéletes nap 23.40
Montecarlo 1.15 Magellán 1.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Dallamemlékek
1848-ból 6.00 Ünnep reggelén 8.02 Ludas Matyi 9.00 Napközben 10.04 Rádiószínház 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Forradalmak és történelmek 13.04 Rádiószínház 13.24 Petõfi versek 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Emlékhelyek üzenete 15.05 „Az esõ szûntelen esett…” 16.04 Közelrõl 17.04 Kor- és
Kultúrtörténeti „oknyomozás” 17.30 Krónika 18.03 Forradalmak és történelmek
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
Diákkatonák – katonadiákok 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Március 16., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Szigetek – Ismeretlen tájakon 9.50 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 Megszegett fogadalmak 23.10 Prizma
23.20 Hírek 23.30 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 14.15 Egy kis romantika 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 Gengszterek
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.25 A vad
Kurdisztánon át 13.20 Kvízió 14.55 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.00 Jóban-Rosszban
20.25 Bajnokok Ligája 23.35 A médium 0.35 Tények este 1.05 EZO.TV 1.55
Passzport 3.10 Babavilág 3.35 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 13.23 Petõfi versek 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 17., 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 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Szerda este 21.30 Sötét anyag 23.00 Prizma
23.15 Hírek 23.20 Memento 23.30 Teadélután 0.20 Nappali 2.15 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 Fehér leander 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 Száguldó erõd 23.30 Születés 1.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.30 Ébren álmodó
13.20 Kvízió 14.55 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 Így készült az Igazából apa címû magyar film 2.10
Jack és Rose balladája 3.55 Két testõr 4.20 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 Petõfi versek 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 18., 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 Roma fórum 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35
McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Kassza 21.00 Csütörtök este 21.30 Pokoli alku 23.05 Prizma 23.20 Hírek
23.25 Memento 23.35 Teadélután 0.20 Nappali 2.20 Prizma

A BOGÁRDI TV MÛSORA

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 Zûrdeszkások 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Legyen Ön is milliomos 22.50 Házon kívül 23.20 Európai Idõ
23.40 Alias 0.35 Reflektor 0.50 Infománia

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
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.30 Március 13., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball (100’),
Emma titka 13.20 Kvízió 14.55 Dokik 15.25 Hegylakó 16.25 Bûbájos boszorkák Férfi kézilabda (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Éjféli Kiáltás
17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
gospelkórus (ism. 90’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Farsang Pálfán
Jóban-Rosszban 21.20 Szûzriadó 23.00 Pokerstars.hu 0.00 Tények este 0.30
EZO.TV 1.20 GSG 9 – Az elit kommandó 2.10 Segíts magadon! 2.35 Animációs (60’), Tropicarium (20’), Galambászbál (25’), Gyergyó ezernyi arca (15’)
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Petõfi versek 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 14., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Éjféli Kiáltás
gospelkórus (ism. 90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti
híradó 20.00 Református kórustalálkozó 2009 (ism. 100’)
Március 15., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Farsang Pálfán (60’),
Tropicarium (20’), Galambászbál (25’), Gyergyó ezernyi arca (15’) 13.00
Heti híradó 15.00 Futball (100’), Férfi kézilabda (60’) 19.00 Heti híradó
20.00 Dr. Deák Judit: Reménységben élni (60’), Nyugdíjasok farsangja
(ism. 30’)

Március 16., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Református kórustalálkozó 2009 (ism. 100’) 13.00 Heti híradó 15.00 Dr. Deák Judit: ReménységMárcius 19., PÉNTEK
ben élni (60’), Nyugdíjasok farsangja (ism. 30’) 19.00 Heti híradó 20.00
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A pa- N. Kovács Zsolt elõadása (ism. 100’), Töbörzsöki iskolabál (ism. 60’)
lota 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 17.25 McLeod lányai 18.15 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.30
Maraton életre-halálra 23.35 Prizma 23.50 Hírek 23.55 Memento 0.05 Teadélután 0.45 Nappali 2.45 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 Itt a földön 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 0.20 Reflektor 0.35 Itthon 1.00 Odaát 1.50 Autómánia

Március 17., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 N. Kovács Zsolt elõadása (ism. 100’), Töbörzsöki iskolabál (ism. 60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Az
MSZP nõnapja (60’), Olvassunk egymásnak (ism. 100’) 19.00 Sziréna
19.30 Lapszemle 20.00 Futball: Cece–Sárbogárd (100’)
Március 18., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball:
Cece–Sárbogárd (100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 N. Kovács Zsolt
elõadása (ism. 100’), Töbörzsöki iskolabál (ism. 60’) 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Református kórustalálkozó 2009 (ism. 100’)
Március 19. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Az MSZP nõnapja
(60’), Olvassunk egymásnak (ism. 100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Református kórustalálkozó 2009 (ism. 100’) 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 N. Kovács Zsolt elõadása (ism. 100’), Töbörzsöki iskolabál (ism. 60’)

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 10.15 Teleshop 11.15
Napola – A Führer elit csapata 13.20 Kvízió 14.55 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 A férjem védelmében 23.20
***
Gyilkos körök 0.20 Tények este 0.50 EZO.TV 1.40 Csillagközi romboló 3.20 Alexandra pódium 3.45 Animációs filmek
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A LapKOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
perc 8.45 Sport 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásKrónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Petõfi versek 13.30 A ról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam
zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd,
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig.
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 Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06
(40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!
23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 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
Árpád-lakótelepi lakás
ÁRON ALUL ELADÓ. 06 30 633 2297
Betegség miatt LAKÁS ELADÓ.
06 30 302 0586
HASZNÁLTBÚTOROK,
AJÁNDÉKTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK
(Rossmann mellett),
nyitva: H-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig;
ÁRPÁD-LAKÓTELEPEN: nyitva
szombatonként, 8-13-ig.
Egy új kor kezdete a szoláriumozásban:
„BRONZ KOR”. Válts bérletet,
SZOLIZZ 55 Ft-ért percenként,
és érezd a különbséget.
GLANCE SZOLÁRIUM, a Posta mögött.
HÁROMSZOBÁS, földszinti LAKÁS
betegség miatt ELADÓ. 06 20 478 2050

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.
Németjuhász kölykök eladók. 06 (20) 278
8208. (2314694)
Mézfutár! Termelõi mézet üvegezve, vagy kívánság szerinti kiszerelésben Sárbogárd területén házhoz szállítunk. Telefon: 06 (30) 380 7206.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Lakás kiadó-eladó március 20-ai költözéssel.
Telefon: 06 (70) 335 6399. (2314747)
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)
Árpád-lakótelepen földszinti, háromszobás,
felújított lakás eladó. 06 (30) 645 7124. (2314868)
Ingyenes hitelközvetítés, gyors, megbízható
ügyintézés, induló banki költségek nélkül. Érdeklõdni: 06 (20) 323 6011. (2314997)

TEMETÉSHEZ
A költséges és nem engedélyezett téglás kripta
helyett válassza a stabil, szabványos betonkriptát korrekt áron, akár 4 személyes kivitelben is.
Lehetõség van kis helyigényû, 2 személyes készítésére, amely fölé késõbb 1-es méretû sírkeret is elegendõ, ami ugyancsak költségkímélõ
megoldás.
EGYSZEMÉLYES 73.000,
KÉTSZEMÉLYES 111.000 FT.
FEJÉR MEGYE TERÜLETÉN KISZÁLLÍTVA,
FELÉPÍTVE, FEHÉRRE MESZELVE.
Megtekinthetõ Sárszentágotán.
Érdeklõdés: 06 20 9177 980

Idared, Mutsu alma, dióbél eladó. Telefon: 06
(25) 460 835. (2314988)
Hízók eladók. 06 (30) 448 0022. (2314986)
A Csendes fagyizó melletti turkában már kilós
ruhák is kaphatók! Különbözõ akciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
Kémiai kockázatbecslés készítése vállalkozásoknak. 06 (20) 6190 935.
Ford KA olcsón eladó. 06 (70) 637 2874.
Raktárnak vagy telephelynek helyiség kiadó.
06 (30) 2099 371.
Fõút mellett telek eladó. 06 (30) 3302 615.
(2314887)

2010. ÉVI
VÁSÁRNAPTÁR
Az országos állat- és kirakodóvásár helye:
Sárbogárd–Sárszentmiklós, az Alapi út mellett. Vásártartó település: Sárbogárd.
Hónap
Nap
Vásár jellege
Február
20., szombat
O.Á.K.
Március
20., szombat
O.Á.K.
Április
17., szombat
O.Á.K.
Május
22., szombat
O.Á.K.
Június
19., szombat
O.Á.K.
Július
24., szombat
O.Á.K.
Augusztus
21., szombat
O.Á.K.
Szeptember 18., szombat
O.Á.K.
Október
23., szombat
O.Á.K.
November
20., szombat
O.Á.K.

Dolgozik? Tanul?
Nincs, aki napközben vigyázzon gyermekére?
Szeretné gyermekét biztonságos, családias környezetben tudni?

Gondjaira megoldást jelenthet
a FICÁNKA Családi Napközi!
Szeretettel várjuk 0,5-14 éves korig gyermekét!
Érdeklõdni: hétköznap 17 óra után és hétvégén

a 06 30 916 9574-es telefonszámon
Fenyvesiné Zádori Kláránál.

Bogárd és Vidéke 2010. március 11.

HIRDETÉS

19

20

2010. március 11. Bogárd és Vidéke

NYÍLT TÉR

Nyílt
tér

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

EGY HAGYOMÁNYÕRZÕ SÉTÁRA
MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL.
A sétát két huszár és egy lovas kisasszony is kíséri.

Húsvéti lelkigyakorlatok
A sárszentmiklósi római
katolikus templomban
március 17-18-19-én
18 órakor lesznek
a húsvéti lelkigyakorlatok.
E napokon a híveket szállító
autóbusz
Töbörzsökrõl
17.15-kor indul.

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban búcsúztattunk
egy régi focistát, Németh Ferencet. Beceneve helyesen: DRIKE.
A hibáért elnézést kérek.
Hargitai Lajos

Köszönet
„Mert aki innotok ád egy pohár vizet az én
nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti
az õ jutalmát.” (Márk. 9:41.)
Köszönetet mondunk a Sárbogárdi Református Otthon dolgozóinak Selmeczi
Kovács Istvánné szeretetteljes, lelkiismeretes ápolásáért.
Selmeczi család

„Az Úr Jézus mondta: „Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg
vagytok terhelve, és én megnyugvást adok
nektek”. (Mt. 11:28.)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett feleségem, édesanyánk,
nagymamánk, anyósunk,

SELMECZI KOVÁCS ISTVÁNNÉ
(született Kovács Zsófia)
életének 68. évében elhunyt.
Temetése március 11-én 12.30 órakor
lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Indulás az ünnep napján 9.30-kor a Hõsök terérõl.
Útvonal: Hõsök tere–Petõfi-emléktábla–
Boross Mihály-emlékoszlop–Tompa Mihály-emléktábla–
Boross Mihály-emléktábla–Huszár-temetõ
(ez utóbbihoz várhatóan 11.30 körül ér a menet).
Csatlakozzon hozzánk!

Gondolkodjunk!
Akiknek hiányoztam, itt vagyok. Akik
utálják az írásaimat, azok most hagyják abba a betûzgetést, mert majd csak száz év
múltán leszek kötelezõ olvasmány.
Kampány van, kampány lesz még legalább
egy évig. Sokan rohadtul unják a helyzetet,
én természetesen és kivételesen élvezem.
Miért? Saját magukat leplezik le egyesek.
A szavazatvadászat egyeseket óvatlanná
tesz, így lehet igazán „lebukni”.
A lefelé „taposás” és felfelé „nyalás” magatartás soha nem volt számomra lelki
kényszer, ahhoz mindig túlságosan önálló
személyiség voltam, ha volt véleményem,
mindenki szemtõl szemben kapta meg. Talán ezért nem értem meg, amikor egyesek
„idegen tollakkal ékeskednek”, mások által írt napirend elõtti felszólalást olvasnak
fel dadogva, tele hibával, vagy egy egyszerûnek tûnõ nõnapi köszöntõt jelentetnek
meg saját szerzeményként. Ez nem pártfüggõ, az emberen, a szavakon múlik a
„bukta”.
Maradjunk a nõnapi köszöntésnél. Kaptam köszöntést telefonon, sms-ben, amiknek nagyon örültem, mert rövidek voltak,
tömörek és személy szerint csak rólam
szóltak. Aztán kaptam a helyi újságokból,
amiket én hülye elolvastam, és a végére
úgy felhúztam magam, hogy saját egészségemet veszélyeztettem. A legelsõ gondolatom az volt: ha én kérem, ilyen stílusban
akkor se köszöntsön fel senki.
Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik

Az egyik barátnõmnek több esze volt: a
legelsõ szót elolvasva („tisztelt”) úgy döntött, ez nem neki szól, és befejezte a további olvasást.
Talán a kíváncsiság hajtott, de szóról szóra
végigolvastam a „köszöntést”. Volt benne
szó tiszteletrõl, megbecsülésrõl, bölcs viselkedésrõl, szeretetrõl, állapotról. Na, az
van!
Elmebetegnek néz ilyenkor valaki bennünket? El tudja valaki azt képzelni, hogy
egy ilyen szintû településen nem tudja
minden helyi ember felsorolni azoknak a
közalkalmazottaknak, köztisztviselõknek
a névsorát, akik ebbõl a „tiszteletbõl” és
„megbecsülésbõl” közvetlenül a saját bõrükön részesülhettek?
Álljon meg a díszmagyar harci menet! Sok
mindenbõl nagyon elég volt, és ezt pártoktól függetlenül mondom. Egyeseknek el
kellene gondolkodni, hogy önként és dalolva befejezik a közösségért végzett „áldásos” tevékenységüket, vagy megvárják,
amíg valamilyen ügy kapcsán hosszas bírósági eljárást követõen pihenhetik ki a korrupt döntéseik következményeit.
Tartok tõle, nem vagyok egyedül, aki úgy
érzi, ebbõl nekem elég volt! Mibõl? Sorolhatnám, de itt nem sorolom, majd az illetékes szervek elõtt.
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

GÕBÖLÖS JÁNOS

PINTÉR ISTVÁNNÉ
végtisztességén megjelentek,
gyászunkban, fájdalmunkban
osztoztak,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek el.
Külön köszönjük Alföldi Tibor
és munkatársai lelkiismeretes
munkáját.
A gyászoló család

életének 88. évében,
2010. március 6-án elhunyt.
Temetése 2010. március 11-én
14 órakor lesz
a sárbogárdi Huszár-temetõben.
Gyászoló család

