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Az éneklésrõl és a szívrõl
Körülbelül kétszázötven ember jött össze a
nagyteremben. Nõk, férfiak, hamvas arcú
fiataloktól remegõ fejû öregekig. Kisebb
csoportokban kisétáltak a pódiumra, eléjük
állt valaki, felemelte a két karját, mintha áldást osztana, és felzendült az ének. Énekeltek az életrõl, szerelemrõl, hazáról, halálról. Csupa komoly dologról. Abban a teremben kiderült, hogy még nem hülyültünk
meg teljesen, tudunk komolyak is lenni,
ahogy az felnõtt emberekhez illik. A jelenlevõknek kicsit megmelengette a szíve táját
az a tudat, hogy Magyarországon még vannak emberek, nem is kevesen, akik folyamatosan megélik azt az érzést, hogy mit jelent komoly magyar embernek lenni, feloldódni valami olyan áramlatban, amire csak
mi, emberi lények vagyunk képesek, ha szerencsénk van. Nincs minden elveszve.
Az elsõ sorból követtem tekintetemmel az
egymást váltó kórusokat, néztem az arcokat. Figyeltek a kórusvezetõre, mintha az
életük függne ettõl. Áhítat, odaadás fejezõdött ki a szemekbõl. Jó volt tudni, hogy ott a
lelkekben most szép események történnek.
Kilencediknek, utolsónak mi vonultunk az emelvényre, ettõl
kezdve az ellenkezõ irányból nézhettem a hangversenyt, s a nézõteret vehettem alaposan szemügyre. Nagy élmény volt látni az arcokon a hatást. Együtt éltek, lélegeztek az énekünkkel. A felcsattanó taps nem ért váratlanul, s tudtam, hogy vastapsba fog átmenni. Az elsõ két mûvet Zsike vezényelte, érezhetõ volt, hogy nagy
formában van, szinte a markában tartja a kórust. A harmadikhoz

friss léptekkel, mint egy húszéves, Õ sietett
elénk a megszokott, biztató mosollyal.
Mennyire ismertük minden mozdulatát, az
egész testébõl áradó ritmust! Ott szív volt,
forró emberi szív dobogott. Csak egy énekkari tag tudja, hogy egy karvezetõ egész lénye mennyire beleszívódik a kórustagokba.
A bogárdi énekkar története egyik legnagyobb sikerét aratta 2010. március 20-án
Taszáron.
Hazafelé a buszon megtartotta szokásos értékelõ beszédét. Említette, hogy nem érzi
jól magát, de a jó szokást meg kell tartani.
Nem tudtuk, hogy az utolsó beszédét halljuk. Nem jegyzeteltük minden szavát, nem
vette fel senki hangrögzítõre.
És másnap délelõtt mentõ, infúzió, harc az
életért. Vesztes harc. A szív nem bírta tovább. Hisz már eddig is többet bírt a bírhatónál, mi tudjuk. Nem vigyázott magára, és
nem engedte, hogy vigyázzunk rá. Számos
emberre mondják, hogy „pótolhatatlan”.
Vendel tényleg az. A szív-motor végig a maximumon dolgozott. És az az önirónikus
humor, az az összekacsintás! Ahogy zsonglõrként bánt az énekkar kedélyállapotával. Ha van ember, akit lehet szeretni, hát Õ az volt.
És ma már friss léptekkel odalépked Õ egy mennyei kórus elé, és
beint. Mi meg itt maradtunk nélküle.
Nem tudjátok, mit veszítettetek vele, sárbogárdiak. És ez a szegény kis Magyarország sem tudja.
Leszkovszki Albin

Weöres Sándor: Bolero
Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,
a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át
a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk,
olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép,
végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad
és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain,

tornyok fölé, olyik még visszanéz és látni vágy,
hullott almát a kertben, vagy egy bölcsõt talán
ajtó mellett, piros ernyõ alatt, de késõ már, gyerünk,
ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk
mindig másként a csillagok mögött, a puszta körfalán,
ahányan végre így együtt vagyunk, mind elmegyünk.
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Viva la musica! — Éljen a zene!
Ültünk a konyhaasztalnál hétfõn délután
Kedvesemmel. Még nem beszéltük ki magunkból azt a megmagyarázhatatlan érzést, ami vasárnap óta munkált bennünk.
Nem tudott világra születni bennem akkor
este Huszicsék háza elõtt sem, amikor ott
álltunk nagyon sokan gyertyalángok mellett virrasztva Vendelért. Az emberi racionális agy már csak ilyen. Próbálja az érzéseket belegyömöszölni valami tudatosan
meghatározott skatulyába, és akkor már
minden rendben van. Lehet sírni, búcsúzni, koszorút tenni a sírra...
De hát nincs bennem gyász! Nincs bennem
elveszettség-érzés, nincs bennem szomorúság. Sokkal inkább hasonlít ez arra, amikor a karácsonyi hangversenyen Vendel
lendületes karmozdulatára az egész kórus
diadalmas erõvel énekli: „Megszületett az
angyalok királya...”
Nem a romlandó test elmúlása...
Miért is jár már jó ideje állandóan a fejemben Nagy László verse, a Tûz? S mit ismételgetek álmomban is belõle? — „Nem a
hamuvá izzó csontja, virrasztó igéje kell!”
— Mintha jó ideje már éreztük volna, hogy
a sors beteljesedett. Méghozzá amúgy
„vendelesen”, hirtelen: „Na, akkor induljunk, csináljátok tovább, szevasztok!”

Mi meg csak itt állunk. Eddig észre se vettük, hogy a mesebeli égig érõ fa árnyékában éltünk. A sûrû lomb védelmében nem
vert bennünket az esõ, nem égetett a nap.
Egy egész erdõvel ért föl ez a bölcs vén fa,
ami tartotta az eget fölöttünk. S most veszem észre, amikor már nem is létezik. Itt
magasodott, és most egyszerûen eltûnt, elillant, egyik pillanatról a másikra. És csodálkozom, hogy az ég mégsem szakad le.
Mi tartja?
Ugyan, mi tartja?
S mitõl ez a diadalmas érzés? Mert nem érzem a halált, a hiányt, hanem sokkal inkább egy millió gyökerû újjászületést. Ott
érzem magamban hatalmas erõként, Ked-

vesemben, a gyerekeimben, Zsikében,
Vendel feleségében, az õ gyerekeikben,
unokáikban, a kórus tagjaiban. Ott magasodik ez az égig érõ fa a bennünket körülölelõ egész világban.
Mert nem a hamuvá izzó csontja, virrasztó
igéje kell!
S nekünk kell égni ezután, hogy a Sorsot
kimondjuk...
Hát ilyenek a férfiak. Kimondják itt az eget
verõ hatalmas okosságaikat, s mi végre?
Mint Ádám is az Ember tragédiájában. A csillagok közt keresi a
végsõ igazságot, amit igazában
csak a nõk tudnak, akik szülnek,
gyereket nevelnek.
Ahogy ezeket a szavakat ott a
konyhaasztalnál hirtelen fel-feltörõ zokogással kimondom,
Kedvesem megszólal elcsukló
hangon:
— Nekünk is Vendel volt a „kerítõnk”...
Ennek már negyven éve.
1970-ben, amikor loboncos hajú
vad ifjúként ide csöppentem
Sárbogárdra, a kultúrházban a
kórus volt a helyi társadalom
megújulásának egyik bölcsõje. S
nehéz idõkben számomra is védõ, megtartó bölcsõ volt ez a közösség. A társadalom minden
szegletébõl gyûltek ide emberek: vasutasok, kereskedõk, földmûvesek, pedagógusok, bírók, ügyészek, a társadalom kereteit
feszegetõ, lázadó ifjak, buzgó hívõk és
kommunista pártemberek is.
Elõttem vannak a régi arcok: mellettem
ott dörgött Nyikos Imre bácsi basszusa, s
Reichardt János, akinek a tanácsnál, a
Népfrontnál és a pártnál is volt szava.
Amott Kishonti Józsi bácsi, Harmath Józsi
bácsi, Sári Bandi bácsi a tenorban. S halványuló arccal elõttem van még a régi községi borbély, akit Hitlernek szólítottunk a kis
bajuszkája okán. Na, és a lányok a kórusban, akikre a férfiszem oda-oda tekintett!

Köztük az altban énekel máig is kedvesem,
akit egy kórus-összejövetel után Vendel
noszogatására kísértem elõször haza. S ha
ez akkor nem történik meg, most nem Virág énekelne az édesanyja mellett, nem
Balázs készítené a kórus plakátjait, s nem
Gergely kamerázna a kórus karácsonyi
hangversenyén. És nem a legkisebb unokánk, Lili ülne a kóruspróbán az édesanyja, Virág ölében.
S ha végignézek a mostani kóruson,
mennyi család van itt! Ahol hajdan a szülõk kezdték, most ott vannak velük a gyerekek, és ott lábatlankodnak már körülöttük
az unokák is.
Erõs kezû megtartó volt Vendel. S az erõs
kezet nem volt mindig könnyû elviselni.
Neki az volt a dolga, hogy összehangolva a
sokféleséget valahol középen tartsa a közösséget. Hihetetlenül nagy igényességgel
igyekezett kihozni ebbõl az „élõ hangszerbõl”, a kórusból a legtöbbet, amit csak lehetett. Minden kórushangverseny eseményszámba ment, s feledhetetlen élményt adott mindenkinek.
Ízig-vérig emberszeretõ népmûvelõ, igazi
népnevelõ volt. A másik ember iránti mély
megértéssel tudott túllépni bántásokon, s
ugyanakkor távol tudta tartani magát a
gyakori dicséretek, elismerések miatti túlzott örömérzésektõl is.
S halálával nem állt meg az élet. Hétfõn este a szokott idõben ott ült mindenki a próbateremben. A szokottnál mindenki csendesebben, sötét öltözékben. A karnagy helyén ott van a kottatartón Vendel fényképe, alatta a karnagyi zsámolyon — egy csokornyi tavaszi bimbózó virág mellett — három gyertya ég. Mellette a karnagyi ülõke,
rajta kotta, s a szokott módon rávetve Vendel mellénye.
S bejön Zsike. A szemében könnyek, de
mosolyog. Kiosztják a kottákat, s énekli a
kórus: Búcsú az erdõtõl, Oj bozsime, és a
többi kedves dal, amit Vendel is szeretett.
Viva la musica!
Vendel is így akarja!
Hargitai Lajos

Bogárd és Vidéke 2010. március 25.

KÖZÜGYEK

3

Dr. Szabadkai Tamás jelöltsége okán
Dr. Szabadkai Tamással beszélgettem országgyûlési képviselõ-jelöltsége okán az
elmúlt héten, melyet a Bogárdi TV kamerája rögzített.
Mint ismeretes, dr. Szabadkai Tamás ügyvéd, az MSZP sárbogárdi önkormányzati
és Fejér megyei képviselõje 2008 közepén
vehette át országgyûlési képviselõi mandátumát és megbízólevelét, Bicske elhunyt
polgármestere, Szántó János megüresedett megyei listás helyét betöltendõ.
Kérdésemre, hogy e közel kétéves „gyakorlati idõ” milyen tapasztalatokat jelentett számára, dr. Szabadkai Tamás úgy nyilatkozott: az országgyûlésben eltöltött eddigi idõ megerõsítette õt abban, hogy ne
csak helyi és megyei, hanem országos szinten is képviselje e térség érdekeit. Emiatt
azonban ügyvédi praxisát — parlamentbe

jutása esetén — le kell adnia a sûrû teendõk miatt. Szakmai tudását azonban jól
tudja kamatoztatni a politikai tevékenységében is.
Az MSZP elõnyének azt tartja a kampányban, hogy konkrét, megvalósítható programmal rendelkezik.

Véleménye szerint e térséget a megfelelõ
infrastruktúra megteremtése révén lehet
hátrányos helyzetébõl kilendíteni, mert
csak akkor lehetnek életképesek a munkát
adó vállalkozások. Úgy gondolja, nem arra
kell várni, hogy egy cég megváltóként ide
települjön, hanem helyben kell olyan viszonyokat teremteni, hogy az itteni vállalkozások fejlõdni tudjanak, és vonzó legyen
a térség a befektetni vágyók számára is.
Amennyiben a választók bizalmat szavaznak neki az elkövetkezõ ciklusra, Sárbogárd esetében kiemelten fontos feladatnak
tartja a volt magyar laktanya helyzetének
rendezését.
A teljes interjút a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.
Hargitai Kiss Virág

Több tízezer hektáron károsított a tél
Nem vonult el nyomtalanul a tél. A Magyar Agrárkamara szakértõi hálózata felmérése szerint több ezer hektár repcét, almát, körtét, szõlõt, búzát károsított a fagy.
Ezt a területet növeli a belvíz károsítása,
mely összesen majd 50 ezer hektár búzát
és repcét, valamint 80 ezer hektár egyéb
mezõgazdasági terület növényzetét tizedelte meg. A belvíz elleni védekezés elviszi
a víztársulások pénzét, melybõl uniós fejlesztéseket kellett volna finanszírozni.

Növények fagyban és víz alatt
A télen hosszan tartó, hótakaró nélküli hideg nem alakult ki, így a szántóföldi növényeket — a repcét kivéve — nagyobb fagykár nem érte, ugyanakkor a belvíz számottevõ kárt okozott. A Magyar Agrárkamara
szakértõi országszerte felmérést végeztek,
és az õ becsléseik szerint a belvízzel sújtott
terület nagysága elérheti a 130-140 ezer
hektárt. Ezen belül a legnagyobb gond
Jász-Nagykun-Szolnok megyében alakult
ki, ahol az összes belvízborított mezõgazdasági terület 47.000 ha, ebbõl 36.000 ha
szántó, 11.000 ha rét és legelõ. Ezt követi
Borsod-Abaúj-Zemplén megye kb. 25.000
ha víz alatti területtel, melynek nagy része
szántó, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több mint 20.000 hektárt lepett el
a víz. Mivel már hetek óta áll a víz e területeken, egyre nagyobb a valószínûsége annak, hogy a vetéseket elpusztította a víz.
A tavalyihoz képest hidegebb február
meggyötörte a gyümölcsfákat és a szõlõket. A köztestület felmérése szerint több
mint 4 ezer hektár alma (a terület 31 százaléka), 640 hektár szõlõ (5,5 százalék) és a
körte 37,5 százaléka, egyéb gyümölcsültetvényeknél (például meggy, cseresznye
stb.) bõ 5 ezer hektár károsodott a télen.
Hogy milyen mértékben, az majd a rügyfa-

kadás után, tehát néhány hét múlva derül
ki.
Az õszi búza (kb. 1,12 millió ha vetésterület) állományában, mely esetében nem jelentõs a belvízborítottság, a bokrosodás
megfelelõ mértékû. A növények kondíciója és egészségügyi állapota jó. A kártevõk
és a hideg nem tettek jelentõs kárt a vetésekben, az esetleges gyengébb kondícióban lévõ táblák oka fõleg agrotechnikai
problémákra vezethetõ vissza.
A rozskultúrák (kb. 39 ezer ha vetésterület) állapota, melyekben nem jelentõs a
belvízborítottság, megfelelõ, fagykár nem
károsította a növényeket.
A triticale (133 ezer ha vetésterület) is
megfelelõen bokrosodott, a tõszám jónak
mondható, korának megfelelõ fejlettségû.
Az õszi árpa esetében a kedvezõ késõ õszi
idõjárásnak köszönhetõen a gyengébb vetések is megerõsödtek.
Az õszi káposztarepce (292 ezer ha vetésterület) állapota a legkritikusabb, mivel ez
a télre legérzékenyebb õszi vetésû kultúra,
másrészt a területek egy része — az õszi
szárazság miatt — késõn, vagy hiányosan
kelt. A kamara felmérése szerint fagykárt
szenvedett több mint 5 ezer hektár, ami
nem sok, a terület 1,8 százaléka. A ritka kelésû, fejletlen növényállományokban tavasszal megindulhat az erõs gyomosodás,
itt elképzelhetõ a gyengébb területek kitárcsázása. Bár a hótakaró jótékony hatással volt a növényekre, csak mostanában fog
kiderülni, hogy az elvetett összterületbõl
mennyit fognak kitárcsázni a gazdálkodók.

A te belvized az én belvizem
Az idén január elejétõl az országban folyamatos a belvíz elleni védekezés, melyet
többek között a vízgazdálkodási társulatok
végeznek. A társulások a földtulajdonos
tagjaik vízkárelhárítása érdekében tevé-

kenykednek az FVM irányítása alá tartozó, állami tulajdonú csatornákon.
A védekezés költségei azonban szinte lenullázzák e társulatok kasszáját — állapítja meg Balla Iván, a Magyar Agrárkamara
innovációs és anyagi, mûszaki osztályának
elnöke, egyben egy víztársulat ügyvezetõ
igazgatója. A központi költségvetés 1,8
milliárd forintnyi, az árvíz és belvíz elleni
védekezésre fordítható összege ezt a tevékenységet csak ott szolgálhatja, ahol a különféle vízügyi igazgatóságoktól átvett, jelenleg a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalok kezelésében lévõ mûveken végeznek védekezést. Így más területeken az érdemi és hatékony védekezés jelentõs költséghányadát a mezõgazdasági
gazdálkodók viselik a vállukon. Részelszámolásra csak a szivattyútelepeken végzett
védekezési tevékenység esetén van lehetõség.
A belvíz azonban nem különbözteti meg a
szivattyútelepeket „átvett”, vagy nem átvett mûként, mint ahogy a hatékony védekezés is csak úgy várható el, ha a szivattyútelepekre vizet szállító csatornák mûködõképesek. A szivattyúzás önmagában történõ finanszírozása semmit nem jelent, mert
nem lesz ráfolyás a csatornából — szögezi
le Balla Iván.
A kamarai osztály elnöke szerint a védekezést így a társulatok a tagjaik eddigi befizetésébõl finanszírozzák, és ez azzal a következménnyel járhat, hogy elfogy a pénzük.
Ezzel viszont az a baj, hogy az uniós források megszerzésére beadott EMVA-s pályázatokhoz a saját erõt nem fogják tudni
biztosítani. Ily módon a magyar mezõgazdaság több milliárd forintos vízgazdálkodási célú fejlesztési lehetõséget kell, hogy
visszamondjon, vagy leállítson.
Magyar Agrárkamara
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Munkanélküliség
Sárbogárdon és a térségben
Simon Miklós, a sárbogárdi munkaügyi központ vezetõje tartott
tájékoztatót a munkanélküliségrõl a márciusi testületi ülésen. Beszámolójából megtudhattuk, hogy Sárbogárd körzetében a regisztrált munkanélküliek és a nyilvántartott álláskeresõk száma
2009 decemberében 1.884 fõ volt, ebbõl a létszámból Sárbogárd
városa 983 fõvel részesült.
A nyilvántartott álláskeresõk számának vizsgálatakor megfigyelhetõ, hogy az elõzõ év hasonló idõszakához képest 190 fõvel növekedett a regisztrált álláskeresõk száma.
A körzet munkanélküliségi rátája 2009 végén 20 %, a városé pedig 10,93 %. A ráta esetében is igaz a növekedés a körzetben (4
%), a város esetében minimális a csökkenés.
Az álláskeresõk száma is tovább emelkedett — a hónap végén
1.855 fõt tett ki. A pályakezdõk az álláskeresõk 7 %-át teszik ki.
November végén egyetlen üres álláshely sem szerepelt a sárbogárdi munkaügyi kirendeltség nyilvántartásában. Ezzel szemben
december végén a bejelentett álláshelyek száma 21 db.
A decemberi ráta már elérte a 20 %-ot, ami az elõzõ havinál 0,9 %
ponttal több. A megye 8 körzete közül térségünk az utolsó elõtti,
7. helyet foglalja el.
2009-ben az elõzõ évhez képest 20,5 %-kal több, havonta átlagosan 1.863 fõ szerepelt a munkaügyi központ regisztrációjában. A
bejelentett álláshelyek átlagos száma 11 db, a 2008. évinek a fele.
Álláskeresési járadékban 2009. decemberben 511 fõ részesült, ebbõl a létszámból csak Sárbogárd városban 260 fõ volt járadék típusú ellátásban. Rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) és rendszeres szociális segélyben 363 fõ részesült, ebbõl a létszámból csak
Sárbogárd városban 126 fõ kap ilyen jellegû ellátást.
Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása 2009-ben
is meghatározó szerepet játszott térségünk munkanélküliségének
kezelésében. A sárbogárdi kirendeltség 2009-ben 87.838.263 Ft
kerettel rendelkezett, mely összeget 96,4 %-ban fel is használták
aktív eszközök támogatására.

Képzések támogatására 15.674.436 Ft-ot költöttek, amely 63 fõ
álláskeresõ továbbképzését segítette.
Közhasznú foglalkoztatásra 30.657.218 Ft állt rendelkezésre. Ez
178 fõ foglalkoztatását biztosította tavaly.
Bértámogatásra 13.695.490 Ft-ot fordítottak, amely 57 fõ tartós
álláskeresõ munkavállalását tette lehetõvé.
Munkahelymegõrzés támogatására 19.749.575 Ft-ot fordítottak,
amely 67 fõ munkavállaló munkaviszonyát tartotta meg a támogatott munkáltatóknál.
Önfoglalkoztatóvá válás támogatására 6.395.255 Ft-ot fordítottak, amely 8 fõ vállalkozásának beindítását segítette elõ.
Csoportos személyszállításra 2.187.981 Ft-ot fordítottak, amely
12 fõ munkába szállítását segítette elõ 2009-ben.
A munkanélküliek és az álláskeresõk száma az elmúlt évben növekedett. Ennek következtében növekedett a rendelkezésre álló
munkaerõ együttes száma.
Az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel történõ foglalkoztatottak
létszáma ugrásszerûen emelkedett 2009-ben. Az elmúlt évben
2.372 darab AM-könyvet adtak ki az igénylõk számára. Elsõsorban a mezõgazdasági tevékenységet folytató munkáltatók használták ezt a foglalkoztatási formát. Ezen kívül a vendéglátóiparban, az építõiparban, illetve a takarítókat és a biztonsági õröket
foglalkoztató munkáltatók élnek ezzel a lehetõséggel.
Az AM-könyv használatának jelenlegi rendszerét megváltoztatták. A változtatás április 1-jétõl fog hatályba lépni.
2009-ben 44-en vettek részt képzésekben, még 65 fõ kezdte meg a
képzést tavaly, akik majd 2010-ben jutnak szakmához, képzik magukat tovább.
Munkagyakorlat-szerzés keretében 25 fõ tudott elhelyezkedni
2009-ben, plusz 24 fõ lett bevonva a tavalyi esztendõben, akik még
most is támogatással dolgoznak. Képzés utáni munkagyakorlaton
9 fõ tudott elhelyezkedni. E program keretében képzésre és bérköltség-támogatásra 69.231.786 Ft-ot használtak fel.

2009. december 31-ei adatok

Hargitai Lajos
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Fidesz-fórum
Tinódon
A tinódi kocsmában családias hangulatban fogadták pénteken a
lakossági fórumra összegyûlt környékbeliek Varga Gábort, a Fidesz országgyûlési képviselõ-jelöltjét. Mondhatjuk, hogy a városközponttól alig ötszáz méterre lévõ tinódi városrész a többihez
képest halmozottan hátrányos helyzetû, mint ahogy Fejér megyében a déli térség. Sok itt a szegény ember, sok a munkanélküli, sok
a javításra szoruló ház, és ezt a városrészt fenyegeti továbbra is a
belvíz. Egy nagyobb esõ után több házat ma is körülvesz a víz. Itt
olyankor szennyvíz folyik az úttesten, s a bûzös, fekáliával
szennyezett lé pang a lefolyás nélküli árkokban. S hányan ígérték
már, hogy segítenek az emberek életét keserítõ kisebb-nagyobb
bajokon!
Mindezek ellenére meleg bizalommal fogadták Varga Gábort,
aki bemutatkozó beszédében többször is hangsúlyozta, hogy nem
ígérni jött, hanem azért, hogy meghallgassa azokat, akiknek a
képviseletére készül, s együtt gondolkodva keresni a lehetõséget
a gondok megoldására.
Többen hangsúlyozták, hogy a legnagyobb gond a munkanélküliség. A közmunka és a segély kényszerûen szükséges a mai helyzetben, de nem megoldás. A biztos jövõ, a biztos megélhetés hiánya
rontja az önbecsülést, és aki sokáig munkanélküli, leépül fizikailag, lelkileg egyaránt. Ezért a legfontosabb, hogy legyenek munkahelyek, és legyen gondja az országnak a falvakra és az elmaradott helyekre is.
Varga Gábor elmondta, hogy a Fidesz elsõdleges célja a munkahelyteremtés, a gazdaság belsõ mobilizálása, a vidék fejlesztése,
az elmaradott régiók felemelése. Itt él õ is, egy Cecéhez közeli ta-

nyán, itt élnek a szülei, itt éltek a nagyszülei is, ismeri az itteni gondokat, és annak örül, hogy a Fidesz jelöltjei közt az országban sok
az olyan képviselõjelölt, aki hasonló helyzetbõl indul és hasonló
módon gondolkodik. Polgármesterként is naponta szembesül az
itteni gondokkal, amik az itt élõ emberek életét megkeserítik. Sorolni lehet a mezõgazdaság gondjait, a közbiztonsággal kapcsolatos gondokat, azt, hogy a magyar áru értékesítésének milyen
korlátai vannak. Mindezeken változtatni csak átgondolt politikával lehet, s ehhez szükség van arra, hogy a választópolgárok adjanak olyan erõs, kétharmados felhatalmazást a Fidesznek, hogy a
szükséges alapvetõ változások megtörténhessenek a törvények
világában, a gazdaságpolitikában, a kultúrában, oktatásban
egészségügyben egyaránt.
A hallgatóság közül többen kérték a fórum végén, hogy a jövõben
rendszeresek legyenek ezek a találkozások akkor is, ha már képviselõ lesz Varga Gábor. Õ ezt megígérte, de egyben azt kérte, hogy
e találkozások megszervezése legyen közös ügy és közös felelõsség.
Hargitai Lajos
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Hírek a cecei iskolából
A víz az élet!
Nagyszabású témahét volt a Cecei Általános Iskolában a
TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében.
Az õszi egyhónapos, a kör fogalmával megismertetõ projekthez
hasonlóan most egy hétig a vízzel, éltetõ folyadékunk minél több
szempontú megismerésével foglalkoztak a cecei diákok.
A témahét záróeseményén felvonultatták a diákok és tanáraik a
héten megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat, produktumaikat.

a nemes versengés, melynek során hat korcsoportban mesélnek a
diákok egymásnak, nevelõiknek és a zsûrinek.

Professzionális tanári
kommunikációs tréning
Hogyan oldjunk meg kényes helyzeteket, mi a megfelelõ reakció,
ha valami váratlan ér bennünket, hogyan lehet egyenrangú félként kezelni az oktatatás, a nevelés szereplõit és így tovább —
mindennapi iskolai életünk fontos kérdései ezek. Kozmáné
Kováznai Mária, e terület szaktekintélye tart „Professzionális tanári kommunikáció” címmel egy több alkalomból álló tréninget a
cecei iskolában az innovációban résztvevõ pedagógusoknak, hogy
lehetséges megoldásokat, utakat találjanak ezekre a kérdésekre,
hogy minél hatékonyabban tudjanak a nevelés, az iskola új kihívásainak megfelelni. Különös figyelmet szentelnek a gyakorlatok
során az esélyegyenlõség kérdésének is.

Cecei sikerek
a megyei tanulmányi versenyeken
Táncoltak a Kék Duna keringõ zenéjére két feldolgozásban is, értékelték Petõfi Sándor „A Tisza” címû versének legjobb elõadóit,
vizes kánont adtak elõ, képes bemutatókat néztek, meghallgathatták Nemes Nagy Ágnes „Jeromos, a remeterák” címû verses
meséjének dramatizálását, majd megnézhettek a vízi tündérek
táncát is.
A témahét eredményeit, tapasztalatait Király László igazgató
foglalta össze, megköszönve a gyerekek és a pedagógus kollégák
kreativitását, ötleteit és sok-sok munkáját is, hiszen a témahét
záróalkalmára az egész iskola új díszbe öltözött, az aulák és a termek is a héten létrehozott rajzoktól és alkotásoktól díszesek, ami
mind-mind a témahét eredményességét bizonyítja, hiszen a cél a
minél több szempontú tapasztalatszerzés.

Illyés-napok
Hagyományosan, ha tavasz, akkor Illyés-napok Cecén, hiszen
minden évben megemlékeznek a községhez kötõdõ nagy költõnkrõl a helyi iskolában.
Március 25-én, csütörtökön játékos sportvetélkedõre várják a
ceceiek a kistérségi települések iskoláinak tanulóit, melynek
gyõztese ismét egy évig boldog tulajdonosa lehet a vándorkupának.
Március 26-án, pénteken rendezik meg az Illyés-naphoz kapcsolódó mesemondóversenyt, ahol több mint 100 kisdiák mérheti
össze tudását, elõadókészségét. A szép ünnep 9 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdõdik, amit az iskola parkjában elhelyezett
Illyés Gyula-szobor megkoszorúzása követ. Ezután veszi kezdetét

Szép eredményt, második helyezést ért el a „Széltoló vízlopó —
megújuló energiák hasznosítása” pályázaton a Cecei Általános
Iskola csapata, melynek tagjai Varjas Norbert, Sárvári Márk és
Vas Olivér 8. évfolyamos tanulók voltak. A versenyen egy elõre
elkészített szélenergia hajtotta vízpumpával neveztek a diákjaink,
mely a versenyzõ csapatok közül teljesítményét tekintve a legjobbnak bizonyult. A fiúk ezután személyre szabott feladatokat
kaptak, amikhez nemcsak ügyességükre, tudásukra, de kreativitásukra is szükség volt.
A víz világnapja alkalmából megrendezésre kerülõ „Tiszta vizet
az egészséges világért” megyei versenyen, amit a Felsõvárosi Általános Iskolában rendeztek meg Székesfehérváron, a cecei csapat tagjai (Bende Bianka, Farkas Virág és Márkus Mónika) eredményesen szerepeltek. A gyermekeket a versenyekre Csajtainé
Szabó Ágnes tanárnõ készítette fel.
Szabóné Várady Katalin
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Iskolatárogató a Sárszentmiklósi
Általános Iskolában
2010. március 19-én délután színültig megtelt a miklósi iskola második emeleti zsibongója. Tágra nyílt szemû óvodások és szüleik
gyülekeztek, hogy megismerkedhessenek a tanító nénikkel, megnézhessék a leendõ osztálytermeiket, kipróbálhassák az iskola
számítógépeit, és próbára tegyék magukat a tornateremben.
A program Horváth Ferencné rövid megnyitójával kezdõdött, aki
bemutatta az iskola „várszerû” épületét, valamint a tanári kart.
Fodor Erzsébet, Kovácsné Rehák Judit, Papp Jánosné, Kati néni
és Szabóné Molnár Melinda (a következõ tanévben iskolánk elsõs
nevelõi) egy igazi bábszínházba varázsolták a jelenlévõket. Jékely
Zoltán „A három pillangó” címû meséjét adták elõ színes ujjbábokkal esõt, mennydörgést idézõ zenei aláfestés kíséretében.

A bábelõadást követõen negyedikes tanulóink megmutatták, hová lehet eljutni, ha az olvasást–számolást hangszertanulás egészíti
ki. Az apró közönség hallhatott–láthatott zongorázó, furulyázó,
gitározó növendékeket. Az ovisok örömmel ismertek rá a felcsendülõ dallamokra.
A miklósi iskola már évek óta lehetõséget biztosít — a Violin Mûvészeti Iskolával karöltve, az iskolaotthon keretei között — zene
és néptánc tanulására is.

Kenguru Matematikaverseny
Az idei tanévben is megrendezésre került Magyarországon a
Kangourou sans Frontieres nemzetközi alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, a Veszprémi Egyetem Mûszaki Informatikai Kara, a Bolyai János Matematikai Társulat,
és a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium matematikamunkaközössége segítségével.
Ezen a versenyen mindenki részt vehet, az is, akinek akár kettese van matematikából, de szereti a versengést, vagy egyszerûen csak ki akarja próbálni magát. A könnyebb és nehezebb feladatok együttese mindenki számára biztosítja a sikerélmény
lehetõségét. Iskolánkból 53 diák vett részt a megmérettetésen
2010. március 18-án. A verseny elsõdleges célja, hogy népszerûsítse a matematikát. Az eredmények feldolgozása folyamatban van. A jelentkezõk létszámát és az igyekezetet tekintve
azonban a legfontosabb cél már biztosan teljesült!
Sárszentmiklósi Általános Iskola — Matematika-munkaközösség

A zeneszámok meghallgatása után mindenki választhatott, hogy
milyen foglalkozáson venne részt szívesen. Lehetett tavaszi virágot, vagy bimbózó faágat készíteni. A számítógépteremben a
„Varázsbetû” programcsaláddal gyakorolhattak képfelismerést,
a tornateremben pedig mozgásos utánzó játékokat játszhattak a
leendõ elsõsök.
Az aktív közremûködés mellett a szülõk is ismerkedhettek iskolánk nevelõivel, információkat szerezhettek a nevelési programról, feltehették kérdéseiket. A program a nagycsoportosok óralátogatásával és szülõi értekezlettel folytatódik májusban.
Sárszentmiklósi Általános Iskola
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A lepramisszióról
Egy különleges, áhítattal egybekötött elõadáson vehettünk részt vasárnap délután a
sárbogárdi református gyülekezeti teremben. Hegedûsné Erdõdi Judit lelkész köszöntõ szavai után egy kis mûsorral teremtett meghitt hangulatot az eseményhez a sárbogárdi református énekkar Jákob Zoltán vezetésével, valamint a zeneiskola klarinétos
triója. Heksziné Somogyi Rózsa egy történetet olvasott fel.
Az áhítatot Szabó Péterné cecei lelkipásztor tartotta.
Ezt követõen Riskóné Fazekas Márta református lelkész számolt be a lepramisszió létrejöttének körülményeirõl, a missziós munkáról, s elõadását érdekes, sokszor megdöbbentõ vetített képekkel illusztrálta. Mint megtudtuk tõle: számos országban tilos a
keresztény tevékenység, a lepramissziót mégis engedélyezik ezeken a helyeken. Az elsõ keresztények pedig nem ritkán a leprakórházakból kerültek ki, hiszen az ott végzett
szolgálat nem csupán orvosi szolgálat, hanem elsõdlegesen az evangélium szolgálata.
Az alkalom végén vásárolni lehetett azokból a jutababákból és könyvjelzõkbõl, amiket
a leprakórházak lakói készítettek.
Hargitai Kiss Virág

KÉK HÍREK
Ittasan fának ütközött
Március 17-én éjfél után Dégrõl szólt be
egy lakó, hogy a Kossuth utcában fának ütközött egy személyautó. A sofõr kiszállt és
ismeretlen helyre távozott. Késõbb a Szent
György Kórházban találták meg a járõrök
az autó vezetõjét. Egy ismerõsével vitette
magát kórházba, hogy a balesetbõl eredõ
sérüléseit ellássák. A klinikai tünetek alapján enyhe fokú ittasságot állapítottak meg
esetében. Hogy ténylegesen mennyire volt
ittas, arról a kétszeres mintavétel eredménye ad pontos értéket.

Jogsi nélkül szabadon
Március 22-én Szabadegyházán, a 62-es
fõúton közúti ellenõrzés során állítottak le
a rendõrök egy gépkocsit. A fehérvári sofõr vezetõje azonban nem tudta hitelt ér-

Köszönet

demlõen igazolni magát, ezért elõállították a Sárosdi Rendõrõrsre. Adatait leellenõrizték, majd szabálysértési eljárást indítottak vele szemben.

Hamis rendszámmal Trabizott
Március 23-án egyedi azonosító jel meghamisítása miatt indult büntetõeljárás a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon egy fiatalkorú fiúval szemben, akit a rendõrök Szabadegyházán, a Felszabadulás utcában
igazoltattak. A fiú egy olyan Trabanttal
közlekedett, amit korábban már kivontak
a forgalomból, de õ rátette egy másik Trabant rendszámát, amit elmondása alapján
úgy vásárolt 10.000 Ft-ért. A fiatalkorút
elõállítását követõen a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
Németh–Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a retro diszkó lebonyolításában nyújtott segítségükért Koncz Attilának, Horog Attilának, Klár Andrásnak, Balázs
Sándorné Katikának, Szabóné Vida
Andreának és Csutiné Paulik Máriának.
Külön köszönet a jó hangulatért Dj.
Space-nek.
A Sárszentmiklósi Általános Iskola
szülõi munkaközössége

ÁMK Sárszentmiklósi
Általános Iskola

ÁMK Sárszentmiklósi
Kippkopp Óvoda

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAI
BEIRATKOZÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRÓL

A 2010/2011-es tanévre történõ
általános iskolai beíratás idõpontjai:

A 2010/2011-es nevelési évre történõ
óvodai beíratás idõpontjai:

Sadolin Extra 0,75 l:
2.799 Ft.

2010. április 13-14-15.
(kedd, szerda, csütörtök)

2010. április 13-14-15.
(kedd, szerda, csütörtök)

FESTÉKEK
széles választékban,
kedvezõ áron kaphatók.
Nyitva tartásunkat
meghosszabbítjuk áprilistól:
H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig.

Ezeken a napokon 7.30 és 16.00 óra között fogadjuk a kedves szülõket.

Ezeken a napokon 7.30 és 16.00 óra között fogadjuk a kedves szülõket.

Sárbogárd Építõk Boltja

Akció március 29-tõl!

Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a
gyermek lakcímkártyáját, születési
anyakönyvi kivonatát és az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt kell
bemutatni. Amennyiben van, a Nevelési
Tanácsadó, Szakértõi Bizottság szakvéleményét is kérjük elhozni. Ekkor kérünk
550 Ft-ot a diákigazolványra és 1 db igazolványképet.

A beíratáskor szükséges bemutatni a
gyermek lakcímkártyáját, születési
anyakönyvi kivonatát, valamint a gyermek egészségét, fejlettségét igazoló orvosi igazolást.
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Bogárd és Vidéke 2010. március 25.

KÖZÜGYEK

10 éves a Csipike

Köszönet
Nagy tisztelettel és szeretettel megköszönjük mindazon segítõink és pártolóink önzetlen munkáját, amellyel hozzájárultak a Búzavirág Népdalkör megalakulásának 5. évfordulója alkalmából
tartott zenés est sikeréhez.

A fogyatékkal élõ gyermekeknek és az
õket nevelõ családoknak segítséget nyújtó
Csipike Egyesület az elmúlt hétvégén ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Ez
alkalomból a felnõtteknek szakmai elõadást tartott a Csipike Egyesület részérõl
Hargitai Enikõ gyógypedagógus-logopé-

dus, valamint a Fecske Szolgálat tevékenységérõl Cimbaljukné Takács Edit koordinátor, a Székesfehérvári Csemete Alapítvány képviselõje. Késõbb mód nyílt kötetlen beszélgetésre is.
A Csipike Egyesület tevékenysége egy modellkísérlet része is egyben, melyet a Fecske Szolgálaton keresztül a Kézenfogva
Alapítvány irányít. A modellkísérletet a
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A Cecei Búzavirág Népdalkör

Szociális Minisztérium finanszírozta eddig.
Természetesen a gyerekek is részt vettek a
rendezvényen. Számukra egy külön helyiségben színes játszóteret alakítottak ki,
amit nagy örömmel vettek birtokba az apróságok.
A remek hangulatot, a családias közösségben eltöltött kellemes perceket fokozta
Bella Péter kiváló tekerõlantos muzsikája.
A felnõttek és a gyermekek közösen ropták a népi dallamokra, majd egy-egy hangszerrel õk is beszálltak a zenélésbe.
Hargitai Gergely

FECSKE Szolgálat
A Fogyatékos Embereket nevelõ Családok otthonában nyújtott idõszakos Kísérés és Ellátás rövid elnevezése a FECSKE. A szolgálat célja, hogy segítséget nyújtson a fogyatékkal élõ családtagot gondozó–ápoló családok számára. A szociális szolgáltatók többsége
ugyanis (megfelelõ személyi és tárgyi feltételek hiányában) nem képes fogadni a fogyatékos személyeket, illetve egyes szolgáltatások országos hálózata nem épült ki.
A szolgálat alapvetõ feladata otthoni felügyeletet biztosítani a fogyatékos családtag számára. Ez nem pusztán a hozzátartozóknak és a fogyatékkal élõ személyeknek jelent segítséget, hanem a társadalom egészének is. Ugyanis e szolgálat rugalmas, a szükségletekhez igazodó mértékû és idõtartamú személyi segítés, otthoni felügyelet, ennek révén pedig növekszik e családok társadalmi aktivitása, kevésbé elszigeteltek társadalmilag, növekszik munkaerõpiaci aktivitásuk stb.

Felhívás
Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a leendõ elsõ osztályos tanulók beíratására
a Mészöly Géza Általános Iskolában az
alábbi idõpontban kerül sor:
* 2010. április 13. 8.00–16.00 óra,
* 2010. április 14. 8.00–17.00 óra,
* 2010. április 15. 8.00–14.00 óra.
Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a leendõ elsõ osztályos tanulók beíratására
a Szent István Általános Iskolában az
alábbi idõpontban kerül sor:
* 2010. április 13. 11.40–16.00 óra,
* 2010. április 14. 12.35–16.00 óra,
* 2010. április 15. 8.00–14.00 óra.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: születési anyakönyvi kivonat,
TAJ-kártya, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, a diákigazolványhoz igazolványkép (550 Ft), óvodai szakvélemény,
orvosi igazolás (más körzetbõl érkezõk).

Bõvebb információ a szolgálatról: www.kezenfogva.hu

Kérdezték:
Temetõgondok
Úgy hallottuk, hogy Nedoba Károly kívánságára vágatták ki a Huszár-temetõben a
fákat. Most lehet látni, hogy azok a fák
egészségesek voltak, semmi értelme, hogy
kivágták õket. De mi lett a fával? A fák nélkül sivárabb lett a temetõ.
Jobb lenne, ha nagyobb gondot fordítanának arra, hogy a temetõ rendben legyen. A
református temetõ déli részét többszöri
kérésre se tették rendbe. Ott a hulladékot
a régi sírokra rakják. A hivatal illetékese
helyszíni bejáráson maga is meggyõzõdhet
errõl a problémáról.
Tisztelettel: Farkas György

Iskolavezetés

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

a 17. Fejér Megyei Mûvészeti Iskolák
Zenei Találkozójára
2010. március 26-án (pénteken) 16 órakor.
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd.
A rendezvényt megnyitja:
Juhász János, Sárbogárd polgármestere.
Közremûködik:
a Sárbogárdi Fúvószenekar.
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Lajoskomárom–Cece 1-0 (0-0)
Lajoskomárom, 100 nézõ, vezette: Futó János.
Lajoskomárom: Kajári, Cseke, Kleiber, Romhányi, Molnár,
Csulik, Reichardt, Pordán (Szalai), Hajgató, Schmikl G. (László),
Schmikl M.
Cece: Kimiti, Csuti (Király L.), Hegedûs Gy., Fülöp, Miklós, Lakatos, Németh (Farkas), Szabó, Király G., Hegedûs J. (Csomai),
Bánóczki.
Remek labdarúgóidõben, kitûnõ talajú pályán kezdõdik a mérkõzés. Az elsõ negyedórában tapogatódzó játék folyik a pályán, esemény nélkül. A 15. percben Molnár szabadrúgását Fülöp a saját
kapujára rúgja, Kimiti bravúrral üti szögletre. 48. perc: Cseke közeli lövését fogja a kapus. Az elsõ vendéghelyzet a 20. percben
adódik, Lakatos beadását Hegedûs J. ellövi a kapu elõtt. 23. perc:
Miklós 25 m-es szabadrúgását védi Kajári. 28. perc: Bánóczki
szögletét Király G. a kapu fölé fejeli. 33. perc: Cseke szabadrúgását Kimiti szögletre tolja. 35. perc: a mérkõzés eddigi legnagyobb
helyzete: Lakatos kap jó indítást, már csak a kapussal áll szemben,
és belelövi a labdát. 40. perc: Cseke szabadrúgását Molnár a kapu
fölé fejeli. 43. perc: Bánóczki szögletét Király G. az ötösrõl a kapu
mellé lövi. Ez a helyzet is kimaradt.

A második félidõt a veterán László szabadrúgása vezeti be, lövése
azonban a sorfalról kipattan. 62. perc: Cseke beadását Molnár közelrõl a kapu mellé fejeli. 67. perc: Király G. passzát Bánóczki a
kapu fölé pörgeti. 80. perc: Cseke beadását Reichardt lövi a
hálóba, 1-0.

TISZTELT ÖNKORMÁNYZAT!

JELÖLTEK AZ ORSZÁGGYÛLÉSI
VÁLASZTÁSOKON

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a gyors és hathatós intézkedésért, amit a helyi járatos busz menetrendjének visszaállítása ügyében tettek az állampolgárok érdekében. Külön köszönjük a jegyzõ asszony és Békési úr korrekt segítségét.
Pusztaegres lakói nevében köszönettel:
Bihar Ferenc és Magyar Zoltán

85. perc: a pályán lévõ Lakatost egy lajoskomáromi nézõ egy görbe bottal megüti. 5-10 perc várakozás után a mérkõzés folytatódik. Ezután még Csomainak volt gólt idézõ helyzete, de mint a
mérkõzés folyamán sokszor, ez a helyzet is kimarad.

Ifjúsági mérkõzés: Lajoskomárom–Cece 1-5 (0-1)
A jobb játékerõt képviselõ csapatunk ilyen arányban is megérdemelten gyõzött. Góllövõk: Kovács Dániel (3), Kovács Nándor,
Kovács Márton.
Március 28-án (vasárnap) ifjúsági és felnõtt csapatunk hazai pályán Aba csapatát fogadja 14 és 16 órakor.
Hajrá, Cece!
Pozsár László

A 6-os számú választókörzetben az alábbi képviselõ-jelöltek
indulhatnak az április 11-ei választáson:
Árgyelán János — Jobbik
Berényi Béla — Munkáspárt
Dr. Szabadkai Tamás — MSZP
Varga Gábor — Fidesz–KDNP
Vas István János — MDF

Területi listát tudott állítani hat párt:
Civil Mozgalom, Fidesz–KDNP, Jobbik, LMP, MDF, MSZP

MEGHÍVÓ
Az Országos Mentõszolgálat Regionális Intézete és a
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
tisztelettel meghívja az érdeklõdõket 2010. április 1-jén
10 órakor a Sárbogárdi Mentõállomáson tartandó

eset-mentõgépkocsi átadó ünnepségére.
Dr. Czirner József igazgató, Magyar József, a társulás elnöke

Felhívás
Az SOS gyermekfalvak elárvult lakói a szeretõ családot megkapják tõlünk. Öntõl adója 1 %-át várják.
SOS Gyermekfalu – Szeretõ otthon minden gyermeknek.
Adószám: 18258772-2-43.

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS
Március 27-én, szombaton, 10–15 óráig
KÉZMÛVESVÁSÁR
a Sárszentmiklósi Könyvtárban és Klubban.
Ezen alkalommal apróbb húsvéti ajándék- és dísztárgyakat
vásárolhatnak és készíthetnek szeretteiknek.
Nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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Kisláng–Sárszentmiklós 1:2 (0:0)
Kisláng, 200 nézõ, vezette: Szabó János.
Kisláng: Ányos, Hegyi, Bognár, Villerding, Dudar (Németh),
Kovács, Lovizer (Prágai), Zimmermann, Paluska K., Paluska L.
Edzõ: Bekõ Balázs.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szabó L., Szarka, Palotás (Král), Csanaki, Salga (Arany), Markovics, Huber, Emperger, Vámosi, Berényi. Edzõ: Masinka László.
Az elmúlt fordulóban kiállított és kettõ mérkõzésre eltiltott Papp
A. hiánya miatt tartottunk a hazai pályán igencsak acélos Kislángtól. Ezt még tetézte, mikor az öltözõben derült ki, hogy Szabó G.
sem tudott jönni a mérkõzésre, így a fél védelmünk hiányzott.
A mérkõzés elsõ félidejében a hazai csapat igencsak támadólag
lépett fel, melynek következtében a játék javarészt a mi térfelünkön folyt, de igazi ziccerhelyzet nem alakult ki. Fölényük jellemzõen a középpályán domborodott ki: a kilõtt labdáink a pálya
ezen részérõl, mint egy falról, úgy jöttek vissza. Mindettõl függetlenül a helyzeteket tekintve igazságosnak mondható a döntetlen
az elsõ félidõben.
A második játékrész szinte rémálomszerûen kezdõdött, mert a
hazai csapat szinte letanyázott a kapunk elõtt. Igaz, támadásaik
erõtlenek voltak. A 65. percben Németh értékesített egy rosszul
kifejelt labdát, 1:0.
Mintha ez kellett volna csapatunknak, ezután szemmel láthatóan
nagyobb fokozatra kapcsoltunk, szemmel láthatóan átvettük a játék irányítását.

A Femol-csoport
eredményei
Rácalmás SE–LMSK 3-0 (1-0)
Gólszerzõk: Nyárasdy, Antal, Kiss. Ifjúsági mérkõzés: 5-1.
Iváncsa–Seregélyes 2-0 (2-0)
Gólszerzõk: Kovács Zs., Kovács Z. Ifjúsági
mérkõzés: 2-2.
Adony–Pusztaszabolcs 4-2 (3-1)
Gólszerzõk: Lelkes, Müller, Králl, Gábor
(öngól), illetve Kovács J., Kovács B. Kiállítva: Csucsai (Pusztaszabolcs). Ifjúsági
mérkõzés: 3-1.
Aba-Sárvíz FC–Dég 6-0 (2-0)
Gólszerzõk: Fülöp (2), Berengyán, Szalai,
Gyuricza, Kuczi. Kiállítva: Kulcsár, illetve
Molnár. Ifjúsági mérkõzés: 7-2.
Nagyvenyim–Szabadegyházi Kinizsi
1-5 (0-2)
Gólszerzõk: Eszenyi, illetve Imre J. (3),
Imre G., Rapai. Ifjúsági mérkõzés: 0-4.
Sárbogárd LSC–Mezõfalva SE 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Szabó. Ifjúsági mérkõzés: 0-12.
Enyingi VSE–Mezõszilas 1-1 (1-0)
Gólszerzõk: Tárkányi, illetve Szepesi. Ifjúsági mérkõzés: 3-2.
Lajoskomárom–Cece 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Reichardt. Ifjúsági mérkõzés:
1-5.

68. perc: Markovics szabadrúgását a nagy lendülettel és pontosan
érkezõ Palotás 6 méterrõl fejelte a hálóba, 1:1.
83. perc: a beadott szögletre másik védõnk, Csanaki érkezett jó
ütemben, és védhetetlenül fejelt a hálóba, 1:2.
A mérkõzés hátralévõ részében említésre méltó esemény nem
történt.
Csapatunk egy nagyszerû gyõzelmet aratott az igencsak jó erõkbõl álló hazai csapat ellen, melynek értékét növeli, hogy tudomásom szerint a kislángi csapat ebben a bajnokságban otthon még
nem szenvedett vereséget. Ezzel a gyõzelemmel megõriztük negyedik helyünket a tabellán.
Hétvégén a forduló meglepetését okozó Pákozdot fogadjuk,
amely hazai pályán 4:2 arányú gyõzelmet aratott az NB III-ra áhítozó Csákvár fölött.

Ifjúsági mérkõzés: Kisláng–Sárszentmiklós 1:5
Az erõsen megfiatalított ifjúsági csapatunk az egész mérkõzés
alatt egyetlen pillanatra adott esélyt a hazai csapatnak, amikor
azok megszerezték ellenünk a vezetést, de ezután célratörõ, nagyszerû játékkal szinte akkor szereztek gólt, amikor akartak.
Góllövõk: Lajtos 2, Gráczer, Somogyi, Pajor.
A hétvégi felnõtt mérkõzés 16 órakor kezdõdik.
Szabó Béla

A Déli-csoport eredményei
Kisapostag–Mezõkomárom 0-0
Kiállítva: Pék, illetve Szabó.
Besnyõ–Sárszentágota 3-2 (2-1)
Gólszerzõk: Lepsényi (3), illetve Vinklár,
Kuczi. Kiállítva: Szentmihályi, Farkas
(Besnyõ).
Kulcs–Dunapentele 5-1 (3-0)
Gólszerzõk: Fehér, Dobor, Radnó (2),
Bódi, illetve Molnár.
Soponya–Perkáta SE 2-1 (0-1)
Gólszerzõk: Simon, Budai, illetve
Szaniszló.
Alap–Elõszállás SE 3-4 (1-2)
Gólszerzõk: Varjas (3), illetve Lelki, Földi
(3).
Vajta–Nagylók 2-2 (0-0)
Gólszerzõk: Fekete, Simon, illetve Tóth,
Lendvai. Kiállítva: Berek, illetve Tóth.
Zichyújfalu–Tác-Csõsz 3-0 (0-0)
Gólszerzõk: Horváth, Rigó, Kulacs.

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

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

43-22
49-25
50-24
37-20
34-16
31-24
29-28
31-28
32-41
31-36
21-27
22-28
15-39
11-78

36
30
29
29
27
24
24
20
19
17
15
14
12
2

A Roneko-csoport állása
1. Pálhalma
2. Csákvár
3. Bicske
4. Sárszentmiklós
5. Velence
6. Martonvásár
7. Dunafém-M.
8. Kisláng
9. Kápolnásnyék
10. Baracs
11. Bakonycsernye
12. Pusztavám
13. Polgárdi
14. Sárosd
15. Káloz
16. Pákozd

17
18
17
17
17
17
18
18
17
17
18
17
17
18
18
17

16
12
11
10
9
8
7
7
5
54
6
5
4
4
4
4

1
1
3
2
4
3
3
2
8
5
2
2
5
2
1
-

5
3
5
4
6
8
9
4
7
10
10
8
12
13
13

64-9
44-22
36-14
32-26
39-15
35-20
29-38
28-29
19-30
22-22
19-33
16-30
22-39
13-29
23-54
14-45

49
37
36
32
31
27
24
23
23
20
20
17
17
14
13
12

A Femol-csoport állása
1. Iváncsa
2. Szabadegyháza
3. Adony
4. Sárbogárd
5. Aba-Sárvíz
6. Pusztaszabolcs
7. Mezõfalva
8. Mezõszilas
9. Dég
10. Cece
11. Rácalmás
12. Lajoskomárom
13. Enying
14. Seregélyes
15. Nagyvenyim
16. LMSK

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
17
17
17
17
17

14
13
12
10
10
9
9
8
7
5
5
5
4
5
3
1

1
2
3
5
2
3
1
3
3
3
2
4
1
1
2

2
2
2
2
5
5
7
8
10
9
10
10
9
11
13
14

60-9
65-21
50-21
37-21
51-19
39-31
46-28
30-45
25-41
23-46
21-47
36-53
34-43
26-45
24-55
19-61

43
41
39
35
32
30
28
24
21
18
18
17
16
16
10
5
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Csodálatos, hogy nõ lehetek
Igen magasztos a cím. Amikor megkaptam, azt gondoltam, hogy
ezzel nem is tudok mit kezdeni. Kimondjuk tételmondatként, és
utána mit mondjunk? Vagy kimondjuk kérdésként: csodálatos,
hogy nõ lehetek? Csodálatos ma nõnek lenni? Így, ilyen megközelítésben lehet, hogy többet lehetne beszélni a témáról, kicsit vitatkozva a címmel.
Ha merjük kérdésként feltenni, akkor merünk róla vitatkozni,
merünk róla gondolkozni. És ez már megérte! Mert mi az, amit
csodálni szoktunk? Például a magas hegyeket. Valaki a Kárpátokban jár, vagy a Tátrában, egy völgyben körülnéz, és felsóhajt: csodálatos! Aztán meg kellene mászni a hegyet… nagy erõpróba. Miközben már órák óta kínlódik fölfelé, lehet, hogy nem tartja csodálatosnak. Lehet, hogy nagyon fárasztó az út, nagyon elviselhetetlennek tûnik az erõpróba… Az is megeshet, hogy a hegymászó
azt gondolja közben, hogy talán nem kellett volna elindulnom;
fölérek én valaha? Persze, ha nem egyedül mássza, van, aki menet
közben segíti, lelket önt belé, vagy a karját nyújtja, úgy könnyebb,
de akkor is nehéz a hegymászás.
De ki merné kétségbe vonni, hogy csodálatosak a magas hegyek?
Aki lent megáll a hegy lábánál, az nem gondolja, hogy ezzel vitatkozni kellene, aki merészen elindult fölfelé, és út közben van, az
vitatkozhat magában ezzel a megállapítással. Annak joga van vitatkozni! Lehet, hogy senki nem hallja, mert ez egy belsõ vita. Aztán, amikor fölér a hegyoromra, és körülnéz, akkor már nem vitatkozik. Vagy évek múlva visszagondol erre a nagy hegyre, amit õ
megmászott, maga se hiszi, hogy meg tudta tenni, hogy is bírta, de
milyen csodálatos volt fölérni, és az a látvány! Egészen más, mintha odalenn maradt volna. Attól kezdve két felkiáltójellel mondja:
csodálatosak a hegyek!
Én azt gondolom, hogy vannak idõszakok minden nõ életében (én
a sajátomról tudok beszélni), amikor felkiáltójellel tudja mondani ezt: csodálatos nõnek lenni (egy mindent elsöprõ szerelem idején, vagy kisbabát a karunkon tartva); és vannak idõszakok, amikor nem gondolja olyan csodálatosnak, amikor inkább nagy erõpróbának tûnik (amikor nincs egy nyugodt éjszaka, sír a gyerek,
fáj a füle, közben hivatásbeli gondok százfelé húznak, mások lelki
gondjait kell cipelni, és a saját kollégáidnak kell bizonyítani, hogy
a te munkád is ér annyit). Ilyenkor összehasonlítást is tesz az ember lánya: ha férfinak születtem volna…
Ez bizonyára így volt minden korban. Ideális, tökéletes kor nem
volt, amikor mindig minden jó lett volna egy nõ számára. De annyi
bizonyos, hogy évszázadokkal ezelõtt, mondjuk a bibliás korban,
2-3 ezer éve, vagy dédanyáink idején, 100-150 évvel ezelõtt mást
jelentett boldognak lenni, mint manapság. Volt idõ, amikor egy
nõ számára az boldogságot jelentett, hogy anya lehet, egy nagy
család gondozója, táplálója. Ha valaki ezt megkapta, elmondhatta, hogy boldog. Az ellenkezõjérõl tudunk történeteket, például
Anna, az Elkána felesége, aki sírdogál a templomban gyermektelensége miatt, és alkudozik Istennel. Vetélytársa, a másodfeleség
ott bosszantja, ahol tudja, mert neki vannak gyerekei, és az áldozati lakomán ez élesen elõjön, gyerekenként több részt kap az áldozati húsból. De nem is ez fáj Annának. Megalázottságként, boldogtalanságként éli meg a gyerektelenséget, hiába vigasztalja a
„Ha nem jó az az út, amelyen jársz, változtass!
Így igaz, s milyen az, mikor valaki ezt meg is teszi?”

Találkozás ROSALIE J. Moonnal,

az Újrakezdés címû könyv írójával.
Helyszín: Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.).
Idõpont: 2010. március 31. 18 óra.
A sokakban már felmerült kérdésekre is
választ kaphatunk ezen az estén.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

férje: (a hagyományos fordítás szerint) „Nem érek én neked többet tíz fiúnál?”; (egy merészebb fordítás szerint) „Hát nem vagyok én olyan jó hozzád, mintha tíz gyermeked lenne?” Mert ez
jelentett akkor elismertséget, jó bánásmódot, ha valaki sok gyermeket szült. Versengések voltak ezért a feleségek között.
Persze, a hegymászás akkor is nehéz volt. De ma több kell ahhoz,
hogy elmondhassuk: boldog vagyok! Ez, amirõl beszélek, egy magasabb hegy, nem mi kértük, hogy így legyen, de valahogy így alakult. A 20. század óta nagyon fontossá vált embernek lenni, alkotó
embernek lenni, hivatástudattal rendelkezni, valahol fontosnak
lenni, valahol a képességeidet kibontakoztatva hasznosnak lenni,
a hivatásban jól megfelelni, és mindeközben nõként élni (nem a
férfiakat utánozva, nem is kiszorítva), hogy tovább ragozzam:
anyaként élni. Ha ez a kettõ: a hivatás és a magánélet megfér egymással, az jelenthet elégedettséget ma egy nõ számára. Itt csak
aránybeli különbségek lehetnek: kinek mi az elsõdleges, mi jelent
nagyobb boldogságot.
Hadd legyek egészen személyes: lelkipásztorként és háromgyermekes anyaként ha valaha döntenem kellett volna, hogy melyiket
válasszam, belepusztultam volna ebbe a döntésbe. Néha nagyon
nehéz a kettõt együtt végezni, egyensúlyt találni, megfelelni itt is,
ott is, és mind a két hivatás olyan, hogy nincsenek kézzel fogható
bizonyítékok arra, hogy jól csinálom, inkább az elégtelenség érzése környékez. Legföljebb pihenõk vannak, lankásabb részek a
hegymászás közben, amikor az ember visszanéz, és látja a megtett
utat, néha látja a mélységeket. Lehet, hogy a szakadék nagyon
ijesztõ. Ha továbbjut, újabb utakat tesz meg, egyre eltökéltebben
tudja, hogy fel kell másznia, és menet közben gyakorlatra tesz
szert. Eleinte ijedezett, félve mászott, mire fölér, biztonságot szerez.
Egy példa jutott eszembe, amit sok évvel ezelõtt hallottam
Pásztorné Jutka néni egy elõadásában. Számomra akkor jelentõs
üzenet volt, és azóta is gyakran jut eszembe. Egy bohócról szól ez
a törtnet, aki bemegy a színpadra, és a nézõtéren elkezdi keresni a
helyét. Fölmutatja a jegyét, amire az van írva: 66. Szalad, megkeresi a 66-os helyet. Csalódottan látja, hogy ülnek. Aztán forgatja a
jegyet a kezében, és nagy felismerésre jut: 99. Odarohan a 99-es
székhez, és kiderül, hogy ott is ülnek.
Valami ilyesmi történik ma a nõkkel, és persze lehet, hogy a férfiakkal is: keressük a helyünket. Hol is a mi helyünk? Csak az a lényeg, hogy a végén megtaláljuk. Hivatás? Család? Egyedül? Mindenkinek magának kell megtalálnia erre a választ.
Mindebben azért nem vagyunk egészen magunkra hagyatva. Ha
tudunk menet közben megállni, a hegymászás közben fölfelé nézni arra, aki tudja, hogy mi nekünk a legjobb, s ha merünk Tõle tanácsot kérni, ha merünk belékapaszkodni, Õ segít végigjárni ezt a
küzdelmesen nehéz, mégis emberlétünk buktatóival együtt is gyönyörû utat.
Csaholcziné Kádár Marianna ref. lelkipásztor
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Meghívó

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a

Kék István,
Szabóné Czuczai Katalin és
Térmeg László

Sebõ együttes ünnepi koncertjére,
amelyet
2010. március 29-én, hétfõn 17 órától
a polgármesteri hivatal dísztermében
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.) rendezünk.
A belépés ingyenes.

ISMERETTERJESZTÕ
ELÕADÁS-SOROZAT

HELYI KÉZMÛVESEK
NAPJAINKBAN címû,
húsvéthoz kapcsolódó kiállítására.

Megnyitó: 2010. április 1-jén 17 órakor
a régi községháza kiállítótermeiben.
A kiállítást megnyitja: dr. Fülöp Gyula.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

Németh Krisztina
Mozaikok Sárbogárd letûnt
zsidó világából
címû elõadására.

Helyszín: mûvelõdési ház
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.).
Idõpont: 2010. április 6. 18.30 óra.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt

PETRÕCZI ÉVA
egyetemi tanár, író, költõ és mûfordító elõadására,
melynek témája:

A húsvéti ünnepkör
a magyar költészetben.
Az elõadás március 26-án 17 órakor kezdõdik a
református gyülekezeti teremben, vagy a templomban.
Érdeklõdni lehet a 06 (25) 220 061-es telefonszámon.

Szeretettel meghívjuk a

„Magyarok Venezuelában” címû
beszélgetõs estünkre
2010. március 31-én, szerdán, 17 órakor
Alapra, az Arany János Mûvelõdési Házba (Fõ út 164.).

Vendégünk: dr. Gubánné Pintér Annamária
Egy magyar–magyar sikertörténet
Magyarokkal a világ minden pontján találkozhatunk — szokták mondani. Hol nagyobb, hol kisebb kolóniákban, szórványban élnek a Föld legkülönbözõbb pontjain. Nincs ez máshogy
Dél-Amerikában sem, ahol nem jelentéktelen számú magyar
kivándorló telepedett le, és õrzi kisebb-nagyobb sikerrel magyarságát — nyelvét, népdalait, néptáncait, mûveltségünk
egyedi vonásait.
Dr. Gubánné Pintér Annamária lelkes beszámolójából megtudhatjuk, hogy a Venezuelában élõ magyaroknak milyen sokat jelent az élõ kapcsolat az óhazával, és hogy hogyan járult
hozzá három dunaújvárosi — Jankovicsné Ádám Judit zenepedagógus, dr. Gubánné Panni népi kézmûves és Molnár Erik
Arnold néptáncos — a caracasi magyarok magyarságtudatának megerõsítéséhez, a Magyar Ház élettel való megtöltéséhez. (forrás: Dunaújvárosi Hírlap)
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CSALÁDI KÖR / KÖZÖSSÉG

NAGYMAMA RECEPTJEI
Malacleves kukoricagombóccal

2010. március 25. Bogárd és Vidéke

Tavaszi
Kippkopp-vásár

Hozzávalók: 4 szelet bõrös malackaraj, 1 csokor petrezselyemzöld, kömény, egész bors,
só, 5 dkg zsír, 2 dkg kukoricadara, 1 db tojás, 10 dkg finomliszt, 3 gerezd fokhagyma, 1 fej
vöröshagyma, 1 csomag leveszöldség.
A bõrös malachúst egy nagyobb fazékban, kb. 3 liter hideg vízben, feltesszük fõni. Amikor felforrt, leszedjük a habját, és beletesszük a megtisztított, feldarabolt zöldségeket
(zellert, sárgarépát, petrezselyemgyökeret, karalábét, gombát, karfiolt, egy szelet kelkáposztát stb.), az egészben hagyott vöröshagymát és a fokhagymát. Sóval, szemes borssal,
egész köménnyel ízesítjük, nagyon lassú tûzön kb. 3 óráig fõzzük, majd az elkészült levest
leszûrjük, a húst melegen tartjuk.
A kukoricagombócot a daragaluskához hasonlóan készítjük el. A tojást alaposan kikeverjük a zsírral, a kukoricadarával meg a liszttel. Egy csipet sóval ízesítjük, és félórát
hagyjuk állni. Ezután két kanál segítségével kis gombócokat formázunk a masszából,
majd bõ, sós vízben kifõzzük.
A malaclevesbe visszatesszük a hússzeleteket, meghintjük apróra vágott petrezselyemzölddel, végül a kukoricagombócokkal bélelve, forrón kínáljuk.

Gombás töltött kifli
Hozzávalók: 6 kifli, 5 dl tejföl, 3 tojássárgája, 50 dkg gomba, 10 dkg vaj, só és õrölt bors, 1
csokor petrezselyem, fokhagyma.
Elõmelegítjük a sütõt 200 fokra. Egy tepsit kibélelünk sütõpapírral. A gombát megtisztítjuk, felszeleteljük. A vajat megolvasztjuk egy serpenyõben, és rádobjuk a gombát, sózzuk, borsozzuk (belepréselhetünk egy gerezd fokhagymát is), jól átkeverjük, és lefedve
kb. 5 perc alatt megsütjük. Közben a kifliket hosszában és keresztben is félbevágjuk, a
belsejüket kivájjuk. A kiflibelet apróra tépkedjük, félretesszük. Az üres kiflinegyedeket
egymás mellé bepakoljuk a tepsibe. A megpuhult gombáról levesszük a fedõt, elfõzzük a
levét, aztán levesszük a tûzrõl, hozzáadjuk a kiflibelet és az apróra vágott petrezselymet.
Megtöltjük a kifliket ezzel a töltelékkel, a tejfölt simára keverjük a tojások sárgájával, ezt
rákanalazzuk a kiflikre, és 10-15 perc alatt megsütjük a sütõben.

Hagymás fánk
Hozzávalók 2 személyre: 4 evõkanál liszt, 3 dl tej, 6 zöldhagyma, 1 csokor friss zöldfûszer, 4 dkg ementáli sajt, 2 tojás, só, bors, 3 evõkanál vaj, 2 evõkanál olaj.
Összekeverjük a lisztet, a sót, kevés vizet adunk hozzá, állni hagyjuk. Felverjük a tojást,
hozzáadjuk a felkarikázott hagymát és a fûszereket, majd a reszelt sajttal együtt a tésztába gyúrjuk. Felhevítjük a vajat és az olajat, s a kis fánkokat barnára sütjük benne. Salátával tálaljuk.

Seherezádé álma

Március 29-én 15.30 órakor
a nagycsoportosok
vidám vásáros játékkal várják
a családokat.
30-án sportnap:
vidám ügyességi játékok
az óvoda udvarán;
nyuszifutás az óvoda körül
(nagy és középsõ csoportosok);
tojásfestés változatos
technikákkal.
31-én zenés délelõtt
a zeneiskolások közremûködésével
(körjátékok, dalok, táncok).
A tavaszi vásár mindhárom napján
megvásárolhatók az óvó nénik által
készített egyedi, esztétikus,
igényes tavaszi díszek, dekorációk.

OVITURI a tornaszobában.

Hozzávalók: 25 dkg kész piskóta, 10 dkg aszalt gyümölcs, 10 dkg méz, 10 dkg narancslekvár, 10 dkg dió. Az öntethez: 1 csomag puncsízû pudingpor, 3 dl tej. A díszítéshez: aszalt gyümölcsök.
A piskótát közepes, az aszalt gyümölcsöt kis kockákra vágjuk. Ezután a mézzel és a lekvárral összedolgozzuk, majd kis gombócokat formálunk belõle. Durvára vágott dióban
megforgatjuk. A puncsízû pudingporból sûrû öntetet készítünk, és tálaláskor a kis gombócok köré öntjük. Aszalt gyümölcsökkel díszítjük.

Szeretettel várjuk a családokat
tavaszi rendezvényünkre!
A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
gyermekei és nevelõtestülete

Heti idõjárás

MÛTRÁGYAAKCIÓ az Agroép Kft.-nél!

Csütörtökön és pénteken a többórás napsütés
mellett csak néhol lehet elvétve kisebb záporesõ, és kellemes tavaszi idõre számíthatunk, 20
fok körüli csúcshõmérséklettel. Szombatra virradóra egy markáns hidegfront éri el hazánkat,
erõs felhõsödést és többfelé záport, helyenként
zivatart okozva. A front néhány fokkal hidegebb
levegõt szállít térségünk fölé, így visszaesik a
nappali felmelegedés. Még vasárnap is a nedves levegõ határozza meg az idõjárást, újabb záporok kialakulása várható.

ELADÁSRA KÍNÁLUNK TÖBBFÉLE MÛTRÁGYÁT AKCIÓS ÁRAKON:

www.metnet.hu

* PÉTISÓ 27 % * AMMÓNIUMNITRÁT 34 %
* SPECIÁLIS KERTI SZER * LINZERSTAR 15x15x15
Kiszerelés: 50 kg-os zsákokban. Házhoz szállítást vállalunk!
Cím: 7003 Sárbogárd–Sárszentmiklós, Vasút u. 2. (régi Cerbona)
Nyitva: hétfõtõl szombatig 8–12-ig,
vagy telefonos egyeztetés után más idõpontban is.

Telefon: 06 20 4475 573, 06 30 2493 326
Várjuk minden kedves érdeklõdõ hívását!
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A régi meg az új kulcs
Volt egyszer egy királyfi, s annak egy szépséges szép menyasszonya. Éppen a menyasszonyánál idõzött a királyfi, amikor staféta jön az apjától, s jelenti nagy lihegve,
hogy siessen haza, mert halálán van az
öreg király. Elbúcsúzott a királyfi nagy búval-bánattal a menyasszonyától, de megígérte, hogy amint király lesz belõle, fordul-indul, s meg sem áll, s addig tõle el se
válik, míg a lakodalmat meg nem tartják.
Meg is pecsételte az ígéretét: gyûrût adott
a menyasszonyának.
Na, éppen jókor ért haza, mert az öreg király csakugyan halálán volt. Az volt az
utolsó szava: „Édes fiam, ha azt akarod,
hogy nyugodtan szálljak a koporsómba,
ígérd meg nekem, hogy feleségül veszed a
fekete király leányát.”
Hej, megrökönyödött a királyfi. Hogyne,
mikor a fejér király leányát szerette!
De hát nem tagadhatta meg az apja utolsó
kívánságát, s esztendõvel az apja halála
után csakugyan megkérte a fekete királykisasszony kezét. Hiszen ha megkérte, oda
is ígérték. Bezzeg hogy nagy búbánatba
merült a fejér királykisasszony, amikor ezt
meghallotta!
— Hát neked, édes lányom, mi bajod
esett?
Mondta a királykisasszony:
— Nincs nekem egyéb bajom, édes király
apám, csak szerezzen nekem tizenegy leányt, de olyat, hogy mind a tizenegy úgy hasonlítson hozzám arcban, termetben, mint
egyik tojás a másikhoz.
Nosza, a király mindjárt kihirdette, hogy
ilyen meg olyan leányok kellenének, s hát
— halljatok csudát! —, találtak is tizenegyet, a királykisasszonyhoz teljesen hasonlót.
Ahogy a lányok megérkeztek, mit gondolt,
mit nem a királykisasszony, csináltatott tizenkét vadászruhát, a lányok is, õ maga is
vadászruhába bújtak, aztán a királykisasszony elbúcsúzott az apjától, s még aznap elindult tizenegy társával, s addig meg
sem állt, míg a királyfi palotájára nem talált. Ott egyszeribe fölment a királyfihoz,
akarom mondani: királyhoz, s megkérdezte, hogy nem fogadná-e fel õket szolgálatba. Hogyne fogadta volna fel! Tetszett neki a tizenkét vadászlegény, igen tetszett.
Mondjam, ne mondjam, hogy nem ismerte
meg a mátkáját?
Volt azonban a királynak egy oroszlánja,
ami csuda egy állat volt, olyan csudaállat,
hogy tudott az minden titkot, akárhogy rejtegették elõtte. Ahogy meglátta a tizenkét
leányt, ment a királyhoz, s mondta neki:
— Talán bizony azt hiszed, hogy igazi vadászok, akiket ma fogadtál?
— Bezzeg, hogy igazi vadászok.
— Lányok azok. Sose voltak vadászok —
erõsködött az oroszlán.
— Bolond beszéd — nevetett a király. —
Egyébként bizonyítsd be, hadd lám.
— Be is bizonyítom — mondotta az oroszlán —, csak hintess borsót az elõszoba padlójára. Ha férfiak, csak úgy ropog a lábuk

alatt a borsó, de ha lányok, erre-arra tipegnek-topognak, s a borsók szerteszét gurulnak.
Hiszen ha csak ennyi kellett a próbához, ez
ugyan hamar megtörténhetett: egy perc,
kettõ nem telt belé, a király borsóval telehintette az elõszobát. Volt azonban a királynak nemcsak oroszlánja, de belsõ inasa
is, aki erõsen megbarátkozott a tizenkét
vadásszal, s ahogy meghallotta, hogy mi
készül, nyomban elárulta a vadászoknak:
— Vigyázzatok, mert próbára tesz a király:
férfiak vagytok-e, vagy lányok!
Azt is megmondta, hogy mi lesz a próba.
— Hát csak tegyen próbára — nevetett a
fejér királykisasszony, s megparancsolta a
leányoknak, hogy jó erõsen rálépjenek a
borsóra, akárcsak igazi férfiak volnának.
Mikor aztán másnap behívatta a király a
vadászokat, csak úgy recsegett-ropogott
talpuk alatt a borsó, egy sem gurult el.
— Látod, látod — mondotta a király az
oroszlánnak, amikor a vadászok kimentek
—, nem volt igazad, mert igazi férfiak
módjára léptek a borsóra.
— Márpedig — erõsködött az oroszlán —
most is azt mondom, hogy lányok. Állíttass
be az elõszobába tizenkét rokkát, s meglásd, ahogy ránéznek, örvendeznek.
De a belsõ inas megint elárulta a próbát, s
másnap a lányok alig néztek a rokkára, s
bizony semmi örömet nem mutattak.
— No, lásd! — mordult az oroszlánra a király. — Mit bolondítasz?
— Márpedig én most is állítom — erõsködött az oroszlán —, hogy lányok a te vadászaid.
De erõsködhetett, nem hitte a király.
Aznaptól kezdve a király mindennap magával vitte a tizenkét vadászt, s igen megkedvelte õket, merthogy a vadászatban
igen ügyesek voltak. Egyszer aztán, amikor
éppen javában vadásztak, staféta jött a fekete királytól, s jelentette, hogy útban van
a fekete királykisasszony, készüljön a lakodalomra.
Ahogy ezt a fejér királykisasszony hallotta,
csak földhöz vágta magát, s ott helyben elájult. Nosza, szaladt a király hozzá, hogy
ugyan, mi baja eshetett kedves vadászának, s hát, uram teremtõm, mit lát! Ott ragyogott a vadász ujján az a gyûrû, melyet õ
az igazi mátkájának adott volt! Nézi, nézi a
vadász arcát, s bezzeg szeme-szája elállott
a nagy csudálkozásban: megismerte az õ
kedves mátkáját. Közben feleszénkedett a
királykisasszony, a király meg mondta lelkes szóval: „Te az enyém, én a tied, ásó, kapa, s nagyharang válasszon el minket!” A
stafétát meg visszaküldötte, s azt üzente a
fekete királykisasszonynak, hogy csak forduljon meg, mert „megtalálta a régi kulcsot, s új kulcsra nincs szüksége!”
Még aznap nagy lakodalmat csaptak, s bezzeg hogy nagy lett az oroszlán becsülete,
merthogy csakugyan eltalálta az igazságot.
Benedek Elek

Rejtvény
1. Húzd ki az ábrában a megadott szavakat! Ha jól dolgoztál, a megmaradt betûkbõl egy szép város nevét tudod összerakni.

2. Logikai feladvány
Belépsz a konyhába, és észreveszed, hogy a
vízcsap nyitva maradt, és a víz már szétfolyt
az egész lakásban. A kezed ügyében találsz
egy kis kézi szivattyút, egy nagy vödröt, egy
hatalmas szivacsot, egy lavórt, itatóspapírt,
seprût, lapátot. Mit csinálsz elõször is,
hogy a további károkat megakadályozd?
3. Melyik nem fõváros?
1. Bern
2. Brüsszel
3. Amszterdam
4. Tirana
5. Reykjavik
Beküldési határidõ: március 30.

Rejtvény
1. A helyes számok (kivonás): 4, 3, 2, 8, 7; 5,
4, 3, 9, 8; 9, 8, 7, 13, 12; 7, 6, 5, 11, 10; 3, 2, 1,
7, 6; (összeadás): 8,7, 15, 13, 16, 9, 11, 5, 10;
12, 11, 19, 17, 20, 13, 15, 9, 14; 9, 8, 16, 14,
17, 10, 12, 6, 11; 11, 10, 18, 16, 19, 12, 14, 8,
13; 10, 9, 17, 15, 18, 11, 13, 7, 12.
2. A helyesen írt mondatok: A Margitszigeten üldögéltem. A Duna–Tisza közét elborította a homok. A Lánchidat Clark Ádám
tervezte. A József Attila Általános Iskola
tanulója vagyok. A Nemzeti dalt szavaltam.
Helyes megfejtést küldtek be: Sebestyén
Réka, Sárbogárd, Kis u. 4., Sáry László és
Sáry Norbert, Alap, Dózsa Gy. út 135.
A szerencsés nyertes:
SEBESTYÉN RÉKA
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.
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KÖZÜGYEK

Március 27., 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 9.50 Clic és Kat 10.00 Inami 10.25 Vízi duma
10.30 Ötös fogat 11.00 Teknõc a láthatáron 11.30 Unokáink sem fogják látni
12.00 Hírek 12.05 Út Dél-Afrikába 12.35 Egészség ABC 13.05 Nõi szemmel
13.35 A kanadai sarkvidék 14.00 Mûkorcsolya vb 17.00 Rangadó 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az
ötöslottó és a Joker sorsolása 20.45 A hentes felesége 22.35 Hírek 22.45
Scheherezade a rendõrségen 0.20 Szarvassá válni 1.20 Koncertek az A38 hajón
2.10 Chaplin, a katona
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.40 Forma 1 8.20 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek
10.00 A fantasztikus négyes 10.50 Autómánia 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó
12.10 FTC-Vasas férfi vízilabda-mérkõzés 13.35 Forma 1 15.25 Míg a halál el
nem választ 15.45 Robin Hood 16.45 Végsõ száguldás 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Richie Rich – Rosszcsont beforr 21.25 Sebhelyek 23.25 Mélypont 1.25 A Mick Jagger-projekt 1.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2-matiné 9.50 Mókás állatvilág 10.20
Szurikáták udvarháza 10.50 Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.20 Babavilág
11.50 A láthatatlan ember 12.50 A kiválasztott – Az amerikai látnok 13.45 Bajnokok Ligája magazin 14.15 Top Speed 14.45 Rejtélyek kalandorai 15.45 A parti õrség 16.30 Piccadilly Jim 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Irigy Hónaljmirigy
20.35 Kapj el, ha tudsz! 23.10 Mezsgye 0.45 OSS 117: Képtelen kémregény 2.25
Kalandjárat 2.50 Teleshop 3.50 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 Rádiószínház 20.51 Zene 21.04 Rádiószínház 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 28., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 „Így szól az Úr!” 9.20 Katolikus krónika 9.45
A sokszínû vallás 10.00 Metodista magazin 10.25 Unitárius ifjúsági mûsor 10.30
Az utódok reménysége 11.00 Virágvasárnapi evangélikus istentisztelet közv.
12.00 Hírek 12.10 Húzzad prímás 12.35 Készüljünk együtt: labdarúgó vb 2010
13.05 Hogy volt!? – Válogatás 14.30 Mûkorcsolya Vb 17.05 Térerõ 17.35 Magyarország története 18.05 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A
szólás szabadsága 21.05 25 éves a Budapest Kongresszusi Központ: Ünnepi
hangverseny felvételrõl 22.20 Kultúrház 23.15 Innováció: Megújuló energiaforrások 23.45 Hírek 23.55 TS – Motorsport 0.25 Magyarország története 0.55 Az
utókor ítélete 1.25 Rabszolgák útja 2.25 Vad Európa
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 7.35 Forma 1 10.05 Trendmánia
10.35 Játék 11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Nagymenõk 13.05 A dadus
13.35 Forma 1 16.15 Nász-nap 16.40 Óvó bácsik 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11
20.00 Beépített szépség 2.: Csábítunk és védünk 22.20 Heti hetes 23.40 Otthon
a világ végén 1.25 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2-matiné 9.15
Nagy vagy! 10.15 Világszám 10.45 Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.45 Kalandjárat 12.15 Borkultusz 12.45 Száguldó vipera 13.45 Célkeresztben 14.45
Baywatch Hawaii 15.45 Álomgyári feleség 16.45 Szent György és a sárkány
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Briliáns csapda 22.15 Frizbi Hajdú Péterrel
23.15 Elsõszámú ellenségem 0.15 Salvador 2.35 EZO.TV 3.25 Napló 4.15
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 Görög katolikus szent
liturgia közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.53 Zene 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás
a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Március 29., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szólás szabadsága 10.00 Nappali 12.00 Hírek 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.40 Ez történt
ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény
21.00 Magyarország választ 2010 21.30 Szerelmi mámor 23.05 Hírek 23.10
Memento 23.20 Teadélután 0.25 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 A képlet csapdája 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
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17.15 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.20 Dollhouse – A felejtés ára 23.30 Poker After Dark
2009 0.30 Mimic 3. – Az õrszem 1.50 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Winnetou 3. –
Winnetou halála 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály
0.20 Tények este 0.50 Válságstáb 1.20 EZO.TV 2.10 Ikon 3.35 Magellán 4.00
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.26 Vers 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 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 Népzene 0.10 Éjszaka

Március 30., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.40 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték!
21.00 Magyarország választ 2010 21.30 Requiem egy lányért 23.05 Hírek 23.15
Memento 23.20 Teadélután 0.25 Nappali
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 Mibõl lesz a szupervihar? 15.20 Titanic – Az utolsó rejtély 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.15 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.20 A
Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.00 Reflektor 0.15 A
Mick Jagger-projekt
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 A véresen valódi
valóság Adolf Hitlerrõl 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos
boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.00
Jóban-Rosszban 20.25 Bajnokok Ligája 23.25 A médium 0.25 Tények este 0.55
EZO.TV 1.45 Szezon 3.20 Babavilág 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.26 Vers 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Március 31., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 10.00 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 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Magyarország választ 2010 21.30 Meghalsz újra 23.25 Hírek 23.30 Memento 23.40 Teadélután 0.40 Nappali
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 Charlie nénje 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.15
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Rendõrakadémia 6.: Az ostromlott város 23.15 Gyilkos múlt 1.30
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.40 Teleshop 11.45 Gyógyító szeretet 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50 JóbanRosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 EZO.TV 3.15 Két testõr 3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.26 Vers 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka
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Április 1., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Rondó 14.40 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében
18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kassza 21.00 Magyarország választ 2010 21.30 Az agyfürkész totál kész 23.05 Hírek 23.10
Memento 23.20 Teadélután 0.25 Nappali
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 Hatalmas aranyos 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.15 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gálvölgyi-show 22.05 Kész átverés 23.10 Házon kívül 23.45 Európai Idõ 0.05 Alias 0.55 Reflektor 1.10 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Lelkük rajta
13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban
21.20 Csupasz pisztoly 23.00 Pokerstars.hu 0.00 Tények este 0.30 EZO.TV 1.20
Painkiller Jane 2.10 GSG 9 – Az elit kommandó 3.00 Segíts magadon! 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.27 Vers 13.30 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

Április 2., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Wagner 10.05 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.40 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti
híradók 16.35 Hírek 16.50 Teadélután 18.00 Nagypénteki református istentisztelet közv. 19.00 „Ez az ember valóban az Isten fia volt” 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Kereszt út: Virágvasárnaptól, fehérvasárnapig 21.00 Péntek
este 21.40 A remény útja 23.35 Hírek 23.40 Memento 23.50 Teadélután 1.05
Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Tell Vilmos kalandjai 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.15 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.25 A hatalom hálójában 0.40 Reflektor 1.00 Itthon 1.15 Odaát 2.05 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.40 Teleshop 11.45 A nagy
ûrlutri 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50 JóbanRosszban 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
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.05 Napközben 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.27
Vers 13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15
Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a
C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 27., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kézilabda (ism.)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 5 éves a cecei Bokréta (120’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Kálozi szüret 2009 (43’), SZIN 2009: Titán-koncert
(90’)
Március 28., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 5 éves a cecei Bokréta (120’) 13.00 Heti híradó 15.00 Március 15-e Sárbogárdon (26’ és 30’),
Cecén (20’), a Mészölyben (30’), Közbiztonságunk (45’) 19.00 Heti híradó
20.00 TÉMA: Balczó András elõadása (67’)
Március 29., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kálozi szüret 2009 (43’),
SZIN 2009: Titán-koncert (90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Kézilabda (ism.)
19.00 Heti híradó 20.00 A lepramisszióról (90’)
Március 30., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 TÉMA: Balczó András elõadása (67’) 13.00 Heti híradó 15.00 A lepramisszióról (90’) 19.00 Heti híradó 20.00 Ünnepi FM Közgyûlés (40’), A Csipike ünnepe (60’), Interjú dr.
Szabadkai Tamással (25’), Varga Gábor fóruma Tinódon (60’)
Március 31., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ünnepi FM Közgyûlés
(40’), A Csipike ünnepe (60’), Interjú dr. Szabadkai Tamással (25’), Varga
Gábor fóruma Tinódon (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Kóruskoncert-válogatás — Huszics Vendel emlékére (120’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Futball: S.bogárd–Mezõfalva (100’)
Április 1., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball:
S.bogárd–Mezõfalva (100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Ünnepi FM
Közgyûlés (40’), A Csipike ünnepe (60’), Interjú dr. Szabadkai Tamással
(25’), Varga Gábor fóruma Tinódon (60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
TÉMA: Balczó András elõadása (67’)
Április 2. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kóruskoncert-válogatás
— Huszics Vendel emlékére (120’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 TÉMA: Balczó András elõadása (67’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Ünnepi
FM Közgyûlés (40’), A Csipike ünnepe (60’), Interjú dr. Szabadkai Tamással (25’), Varga Gábor fóruma Tinódon (60’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják
a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259,
06 (20) 9440 445!

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. 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!

Raktárnak vagy telephelynek helyiség kiadó.
06 (30) 2099 371.
Fõút mellett telek eladó. 06 (30) 330 2615.

2010. március 25. Bogárd és Vidéke

HÚSVÉTI
SZÕNYEGVÁSÁR

(2314887)

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
HÁROMSZOBÁS, földszinti LAKÁS
betegség miatt ELADÓ. 06 20 478 2050
AKÁCCSEMETE kapható!
06 30 957 9711
EGÉSZSÉG, VITALITÁS, VIDÁMSÁG!
www.bit.ly/energiaforras
PÓTOLJA ENERGIÁJÁT
TERMÉSZETES MÓDON !
http://ujwellness.egeszseg.org
Családi okok miatt Sárbogárdon
sátortetõs ház ÁRON ALUL sürgõsen
eladó! 06 (25) 460 277 (16.00 után).
SÍRKÖVEK felújítása, tisztítása,
szétszedése, összerakása,
gépi csiszolás. Strausz Péter,
06 (30) 494 0305.
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.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Idared, Mutsu alma, dióbél eladó. Telefon: 06
(25) 460 835. (2314988)
Hízók eladók. 06 (30) 448 0022. (2314986)

Lada Samara 1500-as, öt sebességes eladó,
120 ezer Ft. 06 (20) 278 8208. (2314896)
Kislókon családi ház 600 négyszögöl telken,
fõút mellett, buszmegállóhoz közel eladó. 06
(25) 464 690.
Eladó kétszobás 46 m2-es lakás József A. utcában. 06 (30) 246 4365. (2314895)
Lakásom eladnám, vagy központhoz közeli házra cserélném értékegyeztetéssel. 06 (70) 244
4983.
Rétszilason telek eladó. 06 (30) 351 7299.

a Sárbogárd Tompa M. u. 25. szám
alatti szõnyegüzletben!
3-4-5 m széles szõnyegpadlók,
2-3-4 m széles PVC padlók.
Egyes szegett szõnyegek, tapéták,
sárkaparók

5-10-15 % engedménnyel
kaphatók április 3-ig.
Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig.
Szo: 8-12-ig.

Telefon: 06 (25) 463 587

(2314892)

Ady-lakótelepen kétszobás lakás kiadó. Telefon: 06 (30) 384 0228. (276021)
Bontott építési anyag, gerenda, cserép eladó.
06 (70) 332 1396.
Átlag feletti munka, átlag feletti jövedelem! Érdeklõdni: 06 (30) 482 3947.
Betonkeverõ, levegõkompresszor eladó. 06
(20) 594 6204. (2314938)
Hízók eladók! 06 (20) 367 2785. (276110)
Két éves, törzskönyvezett, játékos kan dalmata
kutya gazdit keres. Telefon: 06 (20) 923 8664.
Sárbogárd központjában 50 m2-es, 4. emeleti,
részben felújított panel lakás eladó. Telefon: 06
(30) 916 2373. (A17E-R276109)
Székesfehérváron Farkasvermi úton 1,5 ha
szántóföld eladó. 06 (25) 460 349. (276042)
Csendes, precíz, leinformálható hölgyet keresünk heti 1 vagy 2-szeri háztartási munkára. 06
(30) 242 8698. (276201)
Mézfutár! Termelõi mézet üvegezve, vagy kívánság szerinti kiszerelésben Sárbogárd területén házhoz szállítunk. Telefon: 06 (30) 380 7206.
Sárbogárdon a 63. út mellett télen-nyáron lakható kis ház eladó fizetési könnyítéssel. 06 (30)
434 1917. (2314941)
Németjuhász kölykök eladók. 06 (30) 916
5891. (231443)
5 éves wels póni kanca 10 hónapos csõdör csikójával eladó. 06 (30) 911 0466. (2314944)
Átalakítás miatt 30-40%-os engedmény a Baby
Mamiban március 31-tõl.

HÚSVÉTI HALÁSZLÉ

a Patkó csárdában
április 2-3-4-én!
Ajánljuk, hogy elvitelre
rendelje meg elõre!
Érdeklõdni
délelõtt 11 órától
este 10 óráig

a 06 (25) 461 077-es
telefonszámon.

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.

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

Minden nap
8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

* öltönyök normál, telt és EXTRA méretben is, * öltönyök 19.900 Ft helyett
9.900 Ft-tól, * kosztümök (hétköznapi, alkalmi) fiatalostól az idõsebb korosztályig mindenkinek (EXTRA IS), * kordzakók, szövet- és bársonynadrágok, * szövetkabátok végkiárusítása

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2010. március 27-én, szombaton, 9-12 óráig.
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
GONDOLKODJUNK!
Az 1980-as évek elejétõl vettem részt az országgyûlési képviselõ-választások lebonyolításában mint állami alkalmazott, késõbb mint köztisztviselõ. Az idei választást
— rajtam (nagyon) kívül álló okok miatt —
kihagyom … nosztalgiázok.
Talán jobb is így, mert (ugye, minden
rosszban van valami jó) kívülrõl nyugodtan
„pampoghatok”, nincs kényszerûen viszszatartó erõ.
Össznépi társasági összejöveteleken,
mondjuk pl. lakodalmak után, az eseményeket, történéseket elemezve gyakran jutottunk arra a megállapításra: „ilyen még
nem volt”! Most a választások õrületét figyelve nekem úgy tûnik, ugyanez a megállapítás egyáltalán nem túlzás a mai helyzetben.
Lehet, hogy az emlékezetem csal meg, de
szerintem ilyen még nem volt. Ami most
folyik, túlmegy minden határon. A mentelmi jog, mint a „megváltó cél” lebeg a jelöltek egy részének a szeme elõtt. A gátlástalanság, a gusztustalan egyeztetések, a zsarolások és a taposás, a büntetõjog elõli idõleges eltûnési szándék sokaknak sok mindent megér.
Nézem, hallgatom a híreket, és csak szörnyülködöm. Ezek a gátlástalan személyek
emberek? Ezek a személyek akarnak bennünket képviselni? Ezek az emberek többnyire csak magukra és „népi zenekarukra”
gondolnak, csak az lebeg a szemük elõtt,
hogyan úszhatnák meg a disznóságaikat.
Hol vagyunk mi? Hol leszünk mi, a választópolgárok? Költõi kérdés, nem is várok rá
választ, gyanítom, valahol ott leszünk alul,
a táplálkozási lánc végén, modernkori rabszolgaként.
De ne boruljunk gyászba, semmi baj, jönnek majd a — jó esetben kommunikáció
szakon „szalajtott” — szóvivõk. Õket manapság azért fizetik, hogy valakik helyett
hivatalból hazudjanak. Egyik nap mondjanak egy hírt, majd másnap annak az ellenkezõjét, mindezt szemrebbenés nélkül.
Azon csodálkozom, hogy a városunknak
nincs ilyen embere. Szegény mieinknek
maguknak kell hazudni.
Valószínûleg bennem van a hiba, de nekem a többségük egyenesen antipatikus.
Az egyik szóvivõi „kedvencem” a kimondottan nyegle, nagyképû, lekezelõ, de nagyon határozott egyéniségnek tûnõ emberpalánta, aki mindenkit a földbe döngöl.
A másik fajta szóvivõ a szakmai zsargont
használó, halandó ember által nem érthetõ személy, aki így rejtjelezi az általa elmondottakat; kimondottan az a cél, hogy
senki ne értse a mondandóját, ne tudjunk
reklamálni. Kérdés: mi a jobb nekünk?
Határozatlan válasz: nem mindegy? Határozott válasz: nem mindegy!
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)
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Szemét a játszótérnél
Az Árpád-lakótelepen örökítettem meg e
„csendéletet”. Az egyik lakás tulajdonost
váltott, s az elõzõ tulajdonos maradék holmija nem a konténerben, hanem a mellett
kötött ki, a játszótér közvetlen szomszédságában. A kupacban van ágynemûtõl kezdve
láboson át ruhanemûig minden, ami nemcsak esztétikailag zavaró, hanem egészségügyi szempontból is kifogásolható.
Hogy miért nem a kukába pakolták a holmit, azt nem tudni. A szemétszállító máshonnan sem viszi el azt, ami a kuka mellett
van, nem pedig benne — kivéve, ha a
Vertikál zsákjaiba van csomagolva.
Egy biztos: ez így nem maradhat, mert a
többi ott lakó látja kárát.
Hargitai Kiss Virág

Kinek kell az ilyen Posta?
Rokonságon belül bekövetkezett haláleset
miatt 2010. március 19-én 16.05 perckor
gyásztáviratot szerettem volna feladni, 18
órán belüli kézbesítéssel. Az ügyintézõ
hölgy készséges hozzáállása, és az egyébként nem potom összegû díj ellenére,
mintegy 10 perc után kiderült, hogy a kézbesítést nem vállalják. A birtokomban lévõ
távirati adatlap hátsó oldalán a hétvégi
kézbesítésre egyébként van mód!
Dühösen jöttem el a postáról. Máig nem
tudom megérteni, hogy ez a túlbürokratizált, konzervatív szervezet egyáltalán minek van, kiket és mikor akar kiszolgálni.
Hangsúlyozom, nem a postai alkalmazottakkal, hanem a szervezettel van bajom.
Felháborító, hogy pitiáner intézkedéseikkel bosszantják a lakosságot, mert náluk
nemcsak aláírni, hanem nyomtatott betûs
írásgyakorlást is végezni kell. Náluk a 16
óra után betévedõ embereknek hosszú
sorba kell állni az egy nyitva tartó ablaknál,
KÖZLEMÉNY
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK AZ
ALMA MATERÉRT ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik jövedelemadójuk 1%-ával eddig is támogatták az alapítványt.
A kapott összeget, az alapító okiratban
rögzítetteknek megfelelõen, 50 %-ban
alaptõkésítettük, amelynek kamatai növelik az évrõl évre felhasználható keretet. A másik 50 %-ból a tehetséges, kimagasló eredményeket elért, a szociálisan rászoruló tanulók jutalmazását,
nyári táborozását, külföldi nyelvtanulását, a Petõfi-pályázat díjazottjait támogattuk.
Kérem, a jövõben is támogassák munkánkat! Az alapítvány adószáma:
18483228-1-07
Köszönettel:
Boda János, a kuratórium elnöke

míg a többi pultnál az elhúzott függöny
mögött is van valamiért, de nem valakikért
személyzet. Náluk a reggeli nyolc óra az
mindig késõbbre esik, a tömeg meg csak
gyülekezzen a lépcsõ elõtt.
Ezt a ráérõs, a nívós szolgáltatástól messze
esõ mentalitást nehéz elviselni, amellyel
szigorú piaci viszonyok között egyetlen
nap alatt tönkremennének.
Ahelyett, hogy fiókjaikban a gazdaságos
mûködés érdekében hivatalossá tett alibi
kereskedést és egyéb tevékenységet folytatnak, nagyon is indokolt lenne, hogy az
alapszolgáltatásaik maximális teljesítésére
koncentráljanak. Remélem, ez az idõszak
is bekövetkezik minél elõbb.
Egyébként a Posta jóvoltából, önhibámon
kívül, az érintett rokonok elmarasztalását
is viselnem kell, mivel a részvétnyilvánítás
elmaradásával az alapvetõ emberi kötelezettségek egyikének nem tettem eleget.
Fodor János, Sárbogárd, Elõd vezér út 18.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindazoknak, akik drága férjem

ÕRI GYULA
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély gyászunkba osztoztak.
Külön köszönetet mondunk
Sárbogárd Város
Önkormányzatának,
a képviselõ-testület tagjainak és a
Szentlélek temetkezési vállalkozás
dolgozóinak.
Gyászoló család

