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Emlékmeccs Dióért Jutalomutazás Kínába
Pénteken délután a Lelkes Ifjak csapata a motorbalesetben elhunyt társuk, Diószegi Tibor emlékére meccset játszott a Gréta
Bútor csapatával. Gyertyákat gyújtottak Tibi fényképénél, majd
az üveg alá helyezett meze elõtt egyperces néma felállással emlékeztek. Ragyogó játékkal állított a két csapat emléket játékostársának. A meccs után tisztelegtek az erre az alkalomra megjelent
család elõtt is.

A gyárbezárások meglepõ eseményeket is produkálnak. A minap
Bodó Zoli járt szerkesztõségünkben, és elmesélte: bezár a gyár,
ahol dolgozott, de mielõtt megszûnik a munkaviszonya, õ is azok
között volt, akik a Kínába kivitt gépeket elkísérték, és betanították a kínai dolgozókat.

Életüket és vérüket… A borbarátoknál Cecén
Szó szerint a vérüket adták a honért a sárbogárdi tûzoltó- és rendõrállomány tagjai szerdán délelõtt a tûzoltóságon. Mivel a téli
idõjárás okozta balesetek miatt megcsappant az országos vérállomány, a rendvédelmi szervek ezzel a nemes cselekedettel járultak
hozzá a készletek feltöltéséhez. Hiszen bárkinek bármikor
szüksége lehet az életmentõ vérre.

Hétvégén találkoztak a cecei és a környékbeli szõlõsgazdák, hogy
bemutassák az idei boraikat. A 2008-as termésre nem lehetett panasz, ezt igazolta a sok elhangzott bordal is, amelyektõl idõnként
megremegtek a Milos-kastély ódon ablakai. (5. oldal –>)
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Jutalomutazás Kínába
Bodó Zoli a székesfehérvári Sensata gyárban dolgozott egészen
mostanáig. Villanymotorok védõkapcsolóit gyártották. Tavaly
nyáron a gyár vezetése bejelentette, hogy bezárják a gyárat, a
gépeket pedig Kínába telepítik.
Bodó Zoli szakértelme és jó munkája jutalmaként részt vehetett a
gyár gépeinek leszerelésében, amelyeket Kínába telepítettek,
Xiangshu tartományba, Baoying kisvárosba, ahol beszerelték a
masinákat, és betanították az ottani kínai munkásokat azok
kezelésére.
A nagy utazásra januárban került sor. A repülõút közvetlen járattal Pekingbe 9 órás volt, onnan Sanghajba mentek szintén repülõvel, majd innen még hat órás zötykölõdéssel busszal értek
Baojingba.
Január 2-ától 30-áig 28 napot töltöttek a Mennyei Birodalomban.
Zoli életre szóló emlékekkel jött haza a mesés Keletrõl. Megtapasztalta a kínai vendégszeretetet, megismerhette az édes-csípõs
kínai konyhát, megkóstolhatta a kígyólevest, békacombot, teknõsbékasültet, rizspálinkát. A legjobban a mogyorós csirkehús ízlett neki, amit erõs paprikával, hagymával, sûrû mártással leöntve
tálaltak.
A fogadásukkor és a búcsúvacsorán huszonötféle ételt tettek az
asztalra, de a hétköznapi reggelit és vacsorát se adták alább a vendéglátóik tíz fogásnál. Nagy becsben tartották a magyar szakembereket, hiszen annak a kisvárosnak nagyon fontos volt, hogy oda
ipart telepítettek.
Szabadidejükben szinte a tenyerükön hordták a magyarokat vendéglátóik. Két napot töltöttek Sanghajban, voltak Pekingben,
megnézték a Tiltott Várost, a Nyári Palotát, a Mennyei Templomot, és elmentek az olimpia helyszínére is. A legnagyobb élmény
számukra az ûrbõl egyedüliként látható földi építmény, a Kínai
Nagy Fal volt, ahol egy fénykép is készült, ahogy Zoli a kezében
tartja a Bogárd és Vidéke akkor legfrissebb számát.
— Milyennek láttad Kínát? — kérdeztem Zolit.
— Hatalmas, gyönyörû, de teli van ellentmondásokkal. Gazdagság, szegénység, rend és rendetlenség együtt. Nincsenek közlekedési szabályok. Mindenki megy összevissza autóval, biciklivel, terhet cipelve gyalogosan. Az autók dudálnak, a gyalogosok félreugranak, még sincsenek balesetek. Egyszer volt ugyan egy baleset,
de azt is én okoztam. A háromkerekû teherhordó biciklikkel köz-

lekedõk úgy megbámulták a bajuszomat, hogy egymásnak ütköztek és felborultak. Ezek a biciklik is érdekesek. Azon viszik az árut
a piacra, azon folyik a család élete, azon fõznek. Faszénparázson
sütik a húst, azt árusítják az utcasarkokon. A piac is olyan, mint
egy óriási zsibvásár. Alkudni kell mindenre. Óriási a fejlõdés.
Mindenütt építkeznek, és sorra nyílnak a gyárak. Ez a tartomány
egyébként rizstermelõ, falusi jellegû. A falusiak tartják a hagyományokat, és a falvakban nagy a szegénység. De ott is folyamatos
a változás. Akkora ennek a tartománynak a területe, mint Magyarország, 106 ezer négyzetkilométer, de 74 millió lakosa van.
Egy életre szóló élményt jelentett számomra az a 28 nap.
— Most, hogy hazajöttél, mit fogsz csinálni? Hiszen végképp megszûnt a munkahelyed. Keresel munkát máshol magadnak?
— Nem keresek már munkát, hanem nyugdíjba megyek. Szerencsére erre nekem megvan a lehetõségem. Csak azokat a munkatársaimat sajnálom, akik majd nem tudnak elhelyezkedni a nagy
munkanélküliség miatt.
— Ismered a mondást: „Rómát látni és meghalni”? Számodra ez úgy
igaz, hogy Kínát látni és munkanélküliség helyett nyugdíjba menni.
Persze, tudom, hogy Te nem maradsz tétlen ezután sem, hiszen a sárszentmiklósi focicsapatnál edzõként fogsz továbbra is tevékenykedni. Mit kívánhatnék hát neked? Békés nyugdíjas éveket és eredményes munkát a sportéletben!
Hargitai Lajos

Hogyan került Pilátus a krédóba?
(avagy a hírek terjedésének anatómiája)
Nemrég egy tréninget tartottam egy lendületes csapatnak. Elõvettük a régi gyerekkori játékot: sorba álltunk, az elsõ fiúnak a fülébe súgtam egy rövid történetet, majd õ a másodiknak, a második
a harmadiknak és így tovább. Az utolsó hangosan elmondta, hogy
õ mit hallott.
Vérmérséklete szerint ki fejcsóválva, enyhe mosollyal, ki kisebb
hahotával nyugtázta, hogy az eredeti történet alig volt köszönõviszonyban a hallottakkal. Így terjednek a hírek is.
2002-ben egy ötlettel kopogtattam be az új polgármesterhez: hozzunk ipart, munkahelyeket Sárbogárdra! Van megoldás, van rá
mód, megvan a tudás és a tetterõ. Az ötlet jó volt, ma is az. Aztán
évekig csend volt e téren. Novemberben felmerült egy ipari park
létesítésének gondolta az orosz lõszerraktár helyén. Kérésre leporoltam a régi ötletet, és örömmel indultam volna küzdelembe a
nemes célért.
Beszéltünk, gondolkodtunk, terveztünk — érdekelt, mint ahogy
ma is érdekel, és ma is kihívás számomra egy ilyen feladat. Beszélgetések voltak, igenek elhangzottak, ám egy üzletember szerzõdést ír, tervet készít, dokumentál, utánanéz, ellenõriz. Szóban

tisztáztuk, hogy a tanácsadói praxisom nem adom fel, mert családok, vállalkozók és nagy cégek tucatjai felé köteleztem el magam,
õk számítanak rám, és vannak kollégáim, akikért felelõsséggel
tartozom. Az írásba foglalt szerzõdéses ajánlat nem érkezett meg
hozzám, így nem volt mit elfogadni, és nem volt mit elutasítani.
Így, aki azon morfondírozik, hogy miért vállaltam, és mégis miért
léptem vissza, sajna, rossz úton jár.
De van egy jó hírem! Lehet Sárbogárdra munkahelyeket hozni!
Lehet Sárbogárdon is ipart letelepíteni, lehet munkanélküliséget
csökkenteni! Vannak rá módszerek, technikák, vannak kiváló
példák elõttünk, vannak hozzá pályázatok, és ami a legfontosabb:
van rá igény. 2000 sárbogárdi szeretne itthon dolgozni, kevesebbet utazni, többet keresni. Kell hozzá egy erõs, karakteres városvezetés, tõke (saját vagy a másé), magánérdek, aki profitért száll
be, kell civil összefogás és több tucat segítõ, jobbító szándékú
sárbogárdi lakos.
Ha szükség lesz egy segítõ kézre, a címem: 7000 Sárbogárd, Árpád
u. 65/a.
2009. 01. 31.
Resch Gábor
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Kérdezték

Tanácsadás 5 millióért?
Hallottuk a Kossuth rádióban, aztán interneten is olvastuk, hogy Szabados Tamás
volt országgyûlési képviselõnk a Miniszterelnöki Hivataltól egyházügyi tanácsadásért évi 4,8 millió Ft díjazást kap.
Kedves Szerkesztõ úr!
Kérdezze már meg, legyen szíves, Szabados Tamást, hogy milyen egyházügyi tanácsokért fizet neki a Miniszterelnöki Hivatal évi 4,8 millió Ft-ot?

Válasz
Szabados Tamás kérdésemre a következõ
választ adta: „Mindig készséggel állok rendelkezésre, ha kérdeznek. Három héttel
ezelõtt válaszoltam a Kossuth rádiónak is
erre a kérdésre. Akkor is elmondtam, és
most is elmondom: mint volt oktatásügyi
államtitkárnak a tapasztalatait hasznosítja
a kormányzat akkor, amikor szakértõi véleményt kérnek tõlem. Hangsúlyozom,

hogy nem hitéleti dolgokban adok tanácsot, hanem elsõsorban egyházi oktatásüggyel, oktatásügyi finanszírozással és a
határon túliak oktatásügyével illetve a felsõoktatással kapcsolatban rendeltek meg
tõlem tanulmányokat. Emellett szintén
felkérésre szakképzési konferenciákon
tartottam elõadásokat a Miniszterelnöki
Hivatal megbízásából. Az igaz, hogy erre a
feladatra valóban a kérdésben szereplõ
összeg volt betervezve, de ezt soha nem
merítettem ki. A munkámat teljesítmény
alapján fizették meg. Tanulmányt készítettem például a miniszterelnök számára és a
Miniszterelnöki Hivatalnak, de az Oktatási Minisztériumnak is. Ezeket a tanulmányokat lehet dokumentálni, ezek ténylegesen elkészült, leadott szakértõi anyagok,
amikért — mint bármely szakértõnek —
fizettek.”
Lejegyezte: Hargitai Lajos

Végre a január 20-ai testületin elhangzott
Õri Gyula képviselõtõl a külsõ településrész kifejezés. Nem tudom pontosan, hogy
Kislók, vagy Rétszilas miatt-e, mert szerintem többet foglalkozik más problémákkal,
mint a pusztaegresiekével, pedig erre esküdött 2006-ban. Igaz, egybõl el is költözött Sárbogárdra. Így nem látja át a problémáinkat, ez látszik a közbeszólásaiból.
Látszik, hogy nincs tisztában a rendezvények költségvetésével, sem pedig a szervezéssel. Kérem tisztelettel, mielõtt nem a
teljes igazságról beszélne, tájékozódjon
egy kicsit! A szülõktõl összegyûjtött pénz
teljes egésze csomagokra fordítódott
CSAK. Olyan ne beszéljen a falunapról,
aki azt sem tudja, mikor kell azt tartani.
Igaz, hogy sokba kerülnek ezek a programok, de visszatérül a befektetett pénz.
Természetesen ezt Ön nem értheti, hiszen
nem tapasztalta meg. Talán valamit
rosszul tett? „Gondolkodjon!” A visszatérült pénzt bele kellett volna fektetni a következõ rendezvénybe, és így tovább. Az
önkormányzati támogatást pedig nem kellett volna „ELHERDÁLNI”. Néha el kellene jönnie a rendezvényeinkre, és akkor
tudná, hogyan kell csinálni, és hogyan kellett volna Önnek csinálni. Melyik rendezvényünket tisztelte meg jelenlétével?
Pedig mindegyikre meghívtuk Önt.
Ön a „KÉPVISELÕJE” ennek a falunak.
Bizonyítsa be, hogy képes képviselni is!

Mire jut,
mire nem
Sportra van 2 millió forint Sárbogárdon?
A beteg gyerekek támogatására meg
nincs? — fakadt ki szerkesztõségünkben
egyik olvasónk. Panaszolta, hogy szívbeteg
gyermekük orvosi, kezelési költségeire lassan már a házuk is rámegy. A 3000 Ft-os
szociális segély nem sokat segít rajtuk.
Miért nem nézik meg az illetékesek, hova
adják a pénzt? Nem egy család van, ahol
két keresõ él egy háztartásban, mégis
’gyermekét egyedül nevelõ szülõ’-ként
kapják a támogatást, mivel papíron elváltak, és egyiküknek még a bejelentett lakcíme is más. Sokkal több pénzt kapnak az
ilyen „családok”, mint azok, akik hivatalosan is teljes családban élnek.
Magukba kellene szállniuk a helyi vezetõknek is — mert munkahely sincs itt Sárbogáron, hogy tisztességesen meg lehessen élni.

Képviselõnk?
Sorozatosan figyelemmel kísérem a testületi üléseket, és ha tehetem, akkor jelen is
vagyok, hiszen érdekel, hogy mirõl és hogyan döntenek — fõleg, ha rólunk, pusztaegresiekrõl van szó.

Kérdezték

Akkor talán az itt élõk is máshogy állnának
Önhöz.
Tudja, ígéret szép szó… Megígérte, hogy a
Rákóczi út járdáját befejezi. Nem kellett
volna elosztogatnia az anyagot, és akkor sikerülhetett volna annak befejezése. A
templom elõtti bejáróval ugyanez volt a
helyzet. Úgy látszik, hogy csak egy kezdeti
fellángolás volt ez is, mint a „KÉPVISELÕSÉGE”.
Csakhogy az embereket átverte, nem ezt
várták Öntõl és nem ezt érdemlik. Nekünk
csak papíron van „KÉPVISELÕNK”. A
munkát nem Ön végzi, csak Önt fizetik érte. Remélem, elgondolkodik ezeken a dolgokon, és tényleg elkezdi képviselni ezt a
négy településrészt. Legalább amit ígért,
azt próbálja betartani, vagy csak akkora falatot vegyen a szájába, amekkorát le is tud
nyelni!
Sipos Attila László

Adó 1 %
A Templomunk Alapítvány köszöni az
eddigi támogatásokat és kéri, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával a továbbiakban is segítsék a sárbogárdi római katolikus templom és plébánia felújítását.

Adószámunk:
18490499-1-07.
Felajánlásukat elõre is köszönjük. Isten
fizesse meg!
Kuratórium

Furcsa házalók
Egyik olvasónk jelezte, hogy furcsa házalók tûntek fel nemrég a városban. A háziorvosra hivatkozva ajánlanak ágynemûket
megvételre, „kedvezményes” áron a „hûséges betegeknek”. A maguk példájából is
okulva figyelmezteti olvasónk a többi lakót
ezúton, hogy ne dõljenek be az ilyen házalók szövegének és ajánlatainak! Nemcsak
a pénztárcájuk bánhatja, de rosszabb esetben a személyi és vagyoni biztonságuk is!
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Adó 1 %
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma ezúton kéri, hogy adójuk 1
%-ával támogassák tevékenységét.
Célunk a sárbogárdi református templom felújítása.
Adományukkal rendelkezés alapján a
Sárbogárdi Református Idõsek Otthona mûködésének segítéséhez is hozzájárulhatnak.

Adószámunk:
18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata
Alapítvány Sárbogárd
További munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!
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A juhásznak jól megy dolga
Egyre kevesebben vannak már köztünk olyanok, akik elevenen õrzik a pásztorélet emlékeit. Noé Laci bácsi egyike azoknak, akik
szinte mindent tudnak errõl a régi világról.
Volt juhász is, gulyás is, megtanulta az
állatokkal való bánásmód tudományát, a
pásztormûvészetet — többek között a pásztorfaragás fogásait, citeráján pedig megszólalnak a pásztorélet régi dalai. No, és ha hagyományos bográcsos ételt kell fõzni közösségi
ünnepi alkalmakkor, akkor is Noé Laci bácsit
hívják.
A napokban a cecei borbarátok vacsoráját készítette, ott találkoztunk, s megbeszéltük, hogy
hétfõn felkeressük, hogy beszélgessünk a
múltról, és megmutathassa nekünk a pásztoréletrõl õrzött emlékeit.
Noé László Cecén, a Kossuth utcában, egy kis
házban él feleségével. Hétfõn délelõtt ide kopogtunk be. Mintha egy néprajzi múzeumba
léptünk volna. A falon gyönyörû, faragott
pásztorbotok, fokosok, ökörszarvból készült,
rézveretes kanászkürt, és a pásztorélet ezernyi
emléke látható mindenhol, az egész lakásban.
A konyhában van csak meleg, hát ott ültünk le
beszélgetni, itt kérdezgettem Laci bácsit az
életérõl.
Noé László: — Sárszentágotán születtem
1938-ban. Még a front elõtt Gyulamajorba
költöztünk. Már hat éves koromtól kisbojtár voltam a kistápéi nyájnál. 1949-ben
Németkér, Bikács, Gyõrimajor volt a következõ állomás az életemben, ahol 1955ig éltünk. Akkor költöztünk Cecére. Aztán
— ahogy a nóta mondja — „Beszegõdtem
Tarnócára gulyásnak, jó legelõje van ott a
gulyának.” (Sáregresen van Tarnócapuszta. Most Somogyvári Bandi bácsi birtoka.)
Ezután 1979-tõl rám bízták a cecei birkanyájat a szövetkezetben. 1984-ben abbahagytam a juhászatot végleg, és fûtõ lettem
az iskolában.
— Akkor már nem bírta a nehéz pásztoréletet?
— Nehéz volt a pásztorélet, de jó volt. Télen a hideget, nyáron a meleget is megszokja az ember. Télen volt jó csizmám,
kapcaronggyal betekertem a lábam, és
nem éreztem a hideget. Mert kint kellett
lenni az állatokkal egész nap, és éjjel se lehetett magukra hagyni õket. A tarisznyába
hétvégén bepakolta az asszony az egész
hétre valót, pirított lebbencset, szalonnát,
házi sütésû kenyeret. A krumpli, miegyéb
adódott, aztán este bográcsban fõztünk
lebbencslevest. Ha valami baleset folytán
valamelyik nyájnál lett egy törött lábú bárány, vagy valami, akkor csak ment az üzenet, hogy lehet jönni este, mert birkát fõzünk. A birkások a szomszéd határból is eljöttek ilyenkor. Került bor a birka mellé,
hoztak citerát, furulyát. Az egyik juhász
szépen tudott tárogatózni. Annak a hangja
a csillagos egekig felszállt. A hús, persze,
nem kellett mind a bográcsba; a maradékot szétmértük, ki-ki vitte magával.

— Nyáron, persze, könnyebb volt az élet,
mint télen.
— Akkor elvolt a nyáj szabad ég alatt éjszakára. A kutyák vigyáztak, míg a pásztor
aludt, nappal aztán jártuk a völgyeket, a
nyáj után sétálva, abban a tempóban,
ahogy a birka legelt.
— Az elõszoba falán láttam egy kétméteres
panorámaképet. A völgyben elterül a birkanyáj. Szinte hallani a vezérürü kolompszavát.
— Az az én nyájam volt. Még a 70-es években fényképezték le. Kinagyították, és ott
volt a kép a cecei mezõgazdasági múzeumban. De ahogy szaporodott az anyag, nem
volt helye, mondták, hogy hozzam haza és
õrizzem én, itt jobb helye lesz. Így hát most
itt van nálam.
— Az elõbb szó esett a kutyákról. Gondolom, nagy tudomány volt a jó kutya kiválasztása és betanítása, hiszen a pásztor legfontosabb segítõje volt ez a jószág.
— Meg a szamár. Arra tettünk egy X nyerget, és arra pakoltuk a bundát, élelmet,
bográcsot. A szamár ment elöl, utána ballagott a nyáj, ha új legelõre hajtottunk. A
jó munkakutya betanítása, bizony, nagy tudomány volt. A kutyát kölyökkorában kellett elhozni az alomból és betanítani. Az a
kutya nem volt jó, amelyik elszaladt a nyúl
után. Volt egy nagyon jó kölyökkutyám, figyelmes, hegyes fülû puli, de fiatalon ellopták tõlem. Nagyon bánatos voltam miatta. Hiába jártam a tanyákat, juhászszállásokat utána, nem találtam rá. Pedig
biztos, hogy nyájhoz vitték el.
— A nyáj mellett mindig volt munka.
— Volt mindig munka. Figyelni kellett a
birkát, amelyik sántított, elkaptam a lábát
a kampósbottal, kitisztítottam a körmét,

bekentem kenõccsel, aztán már meggyógyult. Nagy munka volt a nyírás. Régen kézi birkanyíró ollóval csináltuk. Az már nagyon gyakorlott volt, aki azzal naponta
harminc birkát meg tudott nyírni. Minden
évben meg kellett füröszteni a birkát. Volt
olyan uradalom, ahol ezt kádban csinálták.
Hát, egyenként ki-be emelgetni a 35 kilós
birkát egész nap, nem kis dolog volt, és
csupa csatak lett tõle az ember.
— De azért volt idõ faragni is, ugye? Azt a sok
szép tárgyat, a faragott botokat, faliképeket,
amit itt látunk a lakásban mindenfelé, valamikor csak csinálni kellett.
— Volt olyan faragott lovas kocsi, amiben
100 óra munka volt. A kampós bot nyelét
nem faragom meg. Az somfából készül. Ha
görbe volt, akkor tûzben pörköltem, és kiegyenesítettem, aztán leszedtem a héját. A
görcsöket is rajta hagytam, mert attól szép.
Egy jó somfanyél a juhászkampóban nagy
érték. Ugyanúgy, ahogy nagy érték egy jó
kampó. Van nekem egy szép sárkányfejes
kampósbotom, az Alföldrõl való. A somfa
nyelet én tettem bele. Egy ilyen bot egy életen át kiszolgálja a juhászt. Vannak, persze, amolyan ünneplõs botok is. Nekem is
van néhány, amit szép díszesre megfaragtam kosfej formára.
— De látom, sok más faragvány is van itt. Juhász a nyájjal, lovas kocsi, faliképek, amelyeken életképek vannak a pusztai életbõl.
— Sokat faragok még most is, de már nem
bírja úgy a kezem, mint régen. Csináltam
ökrös szekeret is. Megvették volna, de
annyira a szívemhez nõtt, hogy mégsem
adom el, hiába kérik. Vitték ezeket a tárgyakat kiállításokra ide, Cecére többször
is; volt kiállításom Sárbogárdon, Abán,
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

Csákváron, Székesfehérváron. Sok tárgyat
kértek be tõlem ide a tájházba is.
— Faragáshoz milyen fa a legjobb?
— Nyárfa, diófa, körtefa, mihez mi való. A
kocsihoz a lovak diófából vannak, mert az
szép barna, a kocsi körtefa. A karikás ostor
nyele lehet szilvafából, somfából. Mert fonok karikás ostort is. Az is mesterség, hogy
azt a fonást tudja az ember szépen csinálni.
Van olyan, amit magam által kikészített
marhabõrbõl hasított szíjból fontam, de a
legtöbbet már inkább csak a simontornyai
bõrgyárból való, gyárilag kikészített bõrbõl fonom.
— No, és mindezek mellett még a citerázás is
jól megy.
— A cecei pávakör mellett csináltunk citerazenekart, sokat szerepeltünk azelõtt a
szomszéd falvakban, Bogárdon is, de játszottam a cecei juliálison, a Piszkeri napokon, a nyugdíjasoknál. Szóval sokfelé.
Amióta nyugdíjas vagyok, a faragás mellett inkább már csak a szõlõbe járok a feleségemmel. Az is egyre nagyobb teher.
Simontornyán van a hegytetõn 1000 öl szõlõm pincével. Azt is szeretném már eladni.
De ha valaki rendel egy szép karikás ostort, szívesen megfonom neki most is az
igény szerint. Ha kell, készítek a nyelére
rézveretet, mint a kanászkürtre is csináltam. Azon a szú rágott lyukakat, foltoztam
be rézverettel úgy, hogy virágdísz lett belõle.
Beszélgetésünk végén elõkerült a citera is,
amit egy alföldi mester készített, és tekeredett ki a húrokból egyik dallam a másik
után.
Búcsúzóul még a maga nótáját is elénekelte: „Szólt az Isten: ’Kedves fiam, Noé: / A
szõlõ leve jó é?”

KÖZÖSSÉG

Borbarátoknál Cecén
A cecei és környékbeli szõlõsgazdák minden évben egy alkalommal összejönnek és
bemutatják boraikat egymásnak. Az idén a
nyugdíjasklubban, a Milos-kastélyban tartották rendezvényüket.
Noé Laci bácsi készítette a közös vacsorát,
pörköltet krumplival, a borhoz borkorcsolyának pedig sós pogácsát tettek az asszonyok az asztalra.

Móré-dalárda is, akik minden szüreti mulatságon, nyugdíjas-találkozón segítik közös éneklésükkel a jó hangulat megteremtését.
Varga Gábor polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket, majd Major Norbert kisfia
székre állva mondta el a borkedvelõk
versét.

Szabó Laci és édesapja szintetizátorral és
tangóharmonikával biztatta a nótás kedvûeket közös nótázásra. Noé Laci bácsi,
mint minden évben, az idén is elénekelte
Noé apánk bordalát, és szóhoz jutott a

A közös vacsora elfogyasztása után körbejártak a gazdák boraikkal, s kínálták azt
kóstolásra egymásnak. A jó borok fogyasztása közben egyre emelkedett a hangulat,
és sorra kerültek elõ a régi nóták. A mulatság késõ éjszakáig tartott.

Hargitai Lajos

GAZDANAPTÁR
Február
Zöldségeskert: Megkezdjük a korai
zöldségfélék fólia alá vetését. A hónap
végétõl a nem fagyérzékeny fajtákat
már szabadföldbe is vethetjük. A fóliába ültethetünk elõcsírázott burgonyát.
Ültethetünk fokhagymát, csicsókát. A
korai fejes salátát trágyázzuk szerves
trágyával.
Gyümölcsös: Lehet trágyázni a fákat,
cserjéket. Metszhetõ az õsszel is termõ
málnabokor.
Díszkert: Az ágyásokat és a gyepet február végétõl trágyázhatjuk. A mentát
ilyenkor kell kiemelni, szétosztani, sarjairól szaporítani.
Üvegház: Vethetjük a cserepes virágokat, a paradicsomot, borsót, padlizsánt,
zellert, korai spenótot, csemegekukoricát, görögdinnyét.
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Hargitai Lajos

Gárdonyi Géza:

Önismereti tréning
2 napban

A bor legendája

Takács Kata kineziológussal

Szólt az Isten: „Kedves fiam, Nóé:

15 év tapasztalatai alapján
— Életfilozófia és gyakorlati technikák.
— Mi a Te igazságod?
— Mi a Te egyedi különlegességed?
Ez a 2 nap abban segít, hogy képes legyél összehangolni az élet igazságát a
Te egyedi igazságoddal.
Szeretettel várlak!
A tréning idõpontja:

2009. február 7-8., szombat
és vasárnap, 9—17 óráig.
Díja: 12.000 Ft/nap. Helyszín:
Sárbogárd, mûvelõdési központ.
Jelentkezni a 06 (30) 9869 670-es
telefonszámon lehet.

Itt a szõlõ, kóstold meg, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „No megöregedtem,
De ilyen jó bogyót még nem ettem.”
Szólt az Isten: „Kedves fiam, Nóé:
A csípõs must, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „Ihaj, csuhaj! Sári!
Három Istent kezdek immár látni!”
Szólt az Isten: „Kedves fiam, Nóé:
Hát az óbor, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „Iszom reggel óta;
Gyere pajtás, van még a hordóba!”
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Hírek az alsószentiváni általános iskolából
2009. január 10-én, szombaton, 20 órakor
már 12. alkalommal kezdõdött meg az
iskolabál a szokásos nyitótánccal, amit a
hagyományoknak megfelelõen a hetedik-nyolcadik osztályosok adtak elõ, méghozzá kétszer is, hogy a szép számmal megjelent családtagok, ismerõsök, barátok
mindegyike láthassa a táncot a tornateremben, ami a teljes közönség számára
szûknek bizonyult. Aztán jött a tanárok,
diákok tánca, és minden nyolcadikos
felkérte egy táncra a szüleit is.
A rendezvény hajnali fél 4-ig tartott, a kitartóbbak egészen addig bírták. Volt sütemény, hot dog, szendvics, tombola, büfé. A
báli hangulatot a cecei Szabó zenekar biztosította. Ezúton is köszönjük a szülõk
segítségét, szervezõmunkáját!
Január 14-én, szerdán — hagyományainkhoz híven — idén is megrendezésre került
a Móra Ferenc Szépkiejtési Verseny, ahol
az alsó tagozatos tanulók mutathatták
meg, milyen szépen is tudnak olvasni.
Ezen alkalommal Móra Ferenc mûveibõl
válogathatták össze tanulóink a felolvasandó szövegeket, mivel a nagy gyermekíró 1879-ben, vagyis kereken 130 éve
született. Minden résztvevõnek ezúton is
gratulálunk!
Január 31-én, szombaton a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtárban visszatérõ vendégei voltunk az „Olvassunk

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a

egymásnak!” rendezvénynek. Itt nemcsak
választott meséiket olvashatták fel diákjaink a többi résztvevõnek, hanem a „Hol
volt, hol nem volt” mesevetélkedõn való
szereplésért is átvehették kiérdemelt okleveleiket. Az õ teljesítményükhöz szintén
gratulálunk!
Január végén kiosztásra kerültek a félévi
bizonyítványok is. Nemcsak általános iskolás tanulóink kapták meg féléves teljesítményükre a megfelelõ minõsítést, hanem

Az alapfokú oktatás ma még inkább meghatározza a gyermek életét. Fontosnak
tartjuk, hogy tanár, diák, szülõ szeresse,
ismerje az iskolát, iskolánkat, fogadja el
követelményeinket, amelyek eljuttatnak
a sikerekhez (nyelvvizsga, ECDL-vizsga,
megyei, országos versenyek, magas szintû sportolási lehetõség stb.), mert ezek
határozzák meg a stabilitás kereteit.

19 órától: köszöntõ, gyermekmûsor.

Iskolánk folyamatosan nyit a modern kor
igényei felé, ugyanakkor sok szállal kötõdik a hagyományokhoz.

Zene: cecei Szabó zenekar.
Belépõjegy (2500 Ft) és pártolójegy
(mely érvényes a gyermekmûsor megtekintésére is), kapható az SZMK-vezetõknél és az osztályfõnököknél.
Tombola a helyszínen (100 Ft).
A bál bevételét az alapítvány az iskola
tárgyi feltételeinek korszerûsítésére,
versenyek finanszírozására, jutalmakra,
jutalomkirándulásra és az év végi
könyvjutalmak megvásárlására kívánja
fordítani.
Találkozzunk, legyünk együtt gyermekeinkért!
Iskolaszék, SZMK

Kiss Attila

ÚJ CÉLOK, LEHETÕSÉGEK A SÁRBOGÁRDI
MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN!

Mészöly Géza
Általános Iskoláért
Alapítvány báljára, melyet
2009. február 14-én
tartunk.
20 órakor: vacsora.

a középiskolás, 10. és 11. évfolyamokon tanuló felnõttek is vizsgáztak. Sikeres eredményükhöz nekik is gratulálunk! Mivel a
felnõtt évfolyamokon lemorzsolódás is
volt, mind a 10., mind a 11. évfolyamon tudunk a tanév közben is korlátozott létszámú jelentkezõt fogadni. Akinek az érettségit adó képzés felkeltette a figyelmét, az a
06 (25) 504 710-es telefonon érdeklõdhet!

Tisztelt Szülõk!
Az Önök gyermeke már tanköteles korúvá cseperedett, ezért egy felelõsségteljes döntést kell meghozniuk. Ebben
szeretnénk segítséget nyújtani iskolai
szülõi értekezletünkön, melyet a Mészöly Géza Általános Iskola elõadójában tartunk 2009. március 11-én 17 órakor.
Szeretettel várjuk, és megjelenésére feltétlenül számítunk!
Iskolavezetés

Válaszd a mi iskolánkat!
Legyél Te is a 2009-es tanévtõl mészölyös!
A bejárás költsége nem jelenthet akadályt, mert iskolánk megvásárolja bérletedet!
Amennyiben vállalod az utazást, biztonságod érdekében már a buszmegállóban
pedagógus vár, és a hazautazásodnál is
hasonlóképpen vigyázunk rád!
Iskolavezetés

Felhívás
A Honvéd Bajtársi Egyesület és a
FÜBE felhívással fordul a város civil
szervezetei felé, hogy a tervezett faültetési akciónkra jelentkezzenek.
Megbeszélés:
február 19-én 18 órakor a József
Attila Mûvelõdési Központban.
Továbbá jelentkezni lehet
a következõ elérhetõségen:
hbe.sarbogard@gmail.com.
Szervezõk
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Mégis létezik
Kislók Üveghegy Kft.
A Bamakóba induló sárbogárdi Szarka—Bognár páros autóján
láttam elõször ezt a nevet. Ugyanott láthattuk az „Ízirájderöcsém” feliratot is, amely az ’Üvegtigris’ címû magyar film elhíresült szállóigéje lett. Gondoltuk, hogy a humort fordították a fiúk
sárbogárdiasra.
Pénteken felhívott Ferencz Kornél Kislókból, és mondta, hogy
valóban létezik a Kislók—Üveghegy Kft., sõt, Kislókban Üveghegy nevû határrész is található.
Interneten utánanézve a cégrõl nem találtam semmit. Lehet,
hogy nincs még honlapjuk, viszont a találatok közt szerepelt
Breier Zsolt neve, aki kutyatenyésztõ, és elsõ díjat nyert egy versenyen a Kislók—Üveghegyi Pauló nevû kutyája. Mint Kornéltól
megtudtam, ugyanarról a személyrõl van szó.
Hétfõn sikerült telefonon beszélni Breier úrral, aki tájékoztatott:
valóban létezik a Kislók Üveghegy Kft., autó-szélvédõüvegek forgalmazásával, szerelésével foglalkoznak, és három fõt alkalmaz a
cég.
Kívánom ezúton is: legyenek sikeresek, hogy minél több sárbogárdinak tudjanak munkát biztosítani!
Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ
A Gerlice Néptáncegyesület szeretettel
meghívja Önt és kedves családját a

2009. február 14-én tartandó
farsangi rendezvényére.
Helyszín: mûvelõdési ház, Cece.
A gálamûsor 16 órakor veszi kezdetét, melyen bemutatkoznak
az egyesület csoportjai.
A mûsort követõen mindenkit nagyon sok szeretettel várunk a

farsangi bálra
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Hírek a Bogárdi TV üzenõfaláról
Tojnak a kocsikra a verebek
— Keresem azt a személyt, aki hitelt érdemlõen igazolni tudja, hogy
a Penny bevásárlókocsijait az áruház megnyitása óta bármikor fertõtlenítõ tisztításnak vetették volna
alá. A kocsik nagy része úgy néz ki,
mintha több évig valami madárházban parkoltatták volna (magyarul
sz.ros)! galsa
— Voltunk kint, lefényképeztük.
Állítólag a verebek szállnak be ide
nagy csapatokban a lehullott kenyérmorzsát felcsipegetni, aztán
tojnak a kocsikra. (Szerkesztõség)

Árpád utca tévé nélkül
— Érdeklõdöm, hogy az Árpád utcában miért nem lehet kábeltelevíziós szolgáltatást igénybe venni? Köszi! (arpadutca)
— Az Árpád utcában nem engedte föl a villanyoszlopra az E.ON a
tévés kábeleket, a föld alatti vezetékfektetés meg nem érte meg a
TARR Kft.-nek. Biztos elõfizetõi kör esetén lehet, hogy mégis belevágna. (Szerkesztõség)
— Köszönöm a kábeltelevíziós hírt, akkor megint mi sárbogárdiak lemaradtunk valamirõl (Árpád utca), hiszen nem tudjuk a híreket követni 2009-ben sem. Azért arra kíváncsi lennék, hogy
amikor megnyerték azt az összeget, amibe került a kiépítés, abból
mennyit adtak vissza a városnak az el nem végzett munka miatt!
(arpadutca)

Elveszett
— Jan. 30. (péntek) délután az Árpád u. 75. elõtt elvesztettem fekete pénztárcámat, irataimmal együtt. Kérem a becsületes megtalálót, jutalom ellenében juttassa el a TV-szerkesztõségbe! Pálinkás Ferenc
Összeállította: Hargitai Lajos

Jegyárak: gálamûsor 500 Ft, gálamûsor + bál 1000 Ft.
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!

Meghívó
József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd

Meghívó
2009. február 6-án, pénteken, 17 órára, a

A Madarász József Városi Könyvtárban

2009. február 11-én (szerdán)
17 órakor

FARSANGI MASZKOK
címû kiállítás megnyitójára.
A kiállításon megtekinthetõ munkák
a Kreakez Stúdió alkotásai:
Tervek és festés: Dr. Gubánné Pintér Annamária
Kivitelezés: Dr. Gubánné Pintér Annamária,
Szabóné Czuczai Katalin.
A kállítást megnyitja: Juhász János polgármester
A megnyitón közremûködik:
a sárbogárdi Ten Dance Táncklub.
A kiállítás 2009. február 6-ától február 20-áig látogatható.

OTTHON GYERGYÓBAN
címmel
pasztellrajz-kiállítás nyílik

Macsim András alkotásaiból.
A kiállítást megnyitja: Hargitai Lajos újságíró.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Fogas kérdés
Egyik olvasónk szerkesztõségünk segítségét kérte: járjunk
utána, miért más az ellátás ára a különbözõ fogorvosi körzetekben, kinek és mire jár tb-támogatás a fogászati ellátás kapcsán.
Az
Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár
honlapján
(www.oep.hu) részletes leírást találtunk e témában.
Eszerint a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ fogászati ellátások a jogosultat annál a fogorvosi szolgálatnál illetik
meg, amelyhez lakóhelye szerint körzetileg tartozik. A körzeteket
az önkormányzatok határozzák meg.
A fogászati alapellátásokról az ellátást követõen az egészségügyi
szolgáltató elszámolási nyilatkozatot ad a betegnek, melyben tájékoztatást nyújt a beteg által igénybe vett ellátásról, illetve a fizetendõ térítési díjról és az ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében igényelhetõ legmagasabb finanszírozási összegrõl.
Nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállítani a beteg jelenlétét
nem igénylõ diagnosztikai vizsgálat, a mozgó szakorvosi szolgálat
által végzett ellátás, a szövettani és citológiai vizsgálat, illetve az
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatás esetén.
Alapellátás keretében a fogorvos feladata a fog és szájbetegek
vizsgálata, kezelése, gondozása; szûrõvizsgálatok elvégzése; góckutatás; a várandós nõk fogászati gondozása; sürgõsségi ellátás;
szükség esetén igazolni a beteg keresõképtelenségét; szakellátásra irányítás.
Az óvodák, általános iskolák vagy más oktatási intézmények
fogászati ellátása esetén a fogorvos a következõ feladatokat végzi: szûrõvizsgálatok; tanácsadás; kezelés, illetve szakellátásra irányítás; komplex megelõzõ program.
A beteg életkorától függetlenül támogatott fogászati ellátások:
sürgõsségi ellátás; szûrõvizsgálat (meghatározott gyakorisággal,
pl. 18 éves kor felett évente egyszer); szakorvosi beutaló alapján
góckutatás és más alapbetegségekhez kapcsolódó fog és szájbetegségek kezelése; fogmegtartó kezelés; fogsebészeti ellátás;
fogkõ-eltávolítás; ínyelváltozások kezelése.
A beteg 18 éves koráig; a középiskola, szakképzõ iskola nappali
tagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt; a várandósság megállapításától a szülést követõ 90 napig; 60 éves életkora felett a teljes körû alap- és szakellátás térítésmentes, kivéve a fogtechnikai
költségeket.
A fogászati sürgõsségi ellátás körébe tartozó beavatkozások:
— fogak friss baleseti sérüléseinek primer ellátása (replantatio,
sínezés, gyógyszeres kötés, extractio)
— acut odontogen gyulladások ellátása (trepanatio, extractio)
— ostitis alveolaris, pericoronitis konzervatív kezelése
— intraoralisan elhelyezkedõ odontogen tályog megnyitása
— nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása
— a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása
— acut mandibula luxatio repositioja
— frissen tört állcsont nyugalomba helyezése
— trigeminus neuralgiás roham helyi érzéstelenítéssel történõ
csillapítása
— bármilyen eredetû szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedõkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, sutura)
A fogászati szûrõvizsgálatok körébe tartozik
a szájüreg és a maxillo-facialis tájék stomatológiai vizsgálata keretében:
— az arc és az állcsontok megtekintése;
— az ajkak, a szájüreg nyálkahártyájának és a nyelvnek a megtekintése;
— környéki nyirokcsomók és a nyálmirigyek megtapintása;
a fogazat vizsgálata keretében:
— szuvas, tömött és hiányzó fogak, valamint fogpótlások jelenlétének megállapítása;
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— a fogágy vizsgálata, ínygyulladás, fogágygyulladás, fogmozgathatóság regisztrálása;
— a szájhigiéne vizsgálata, lepedék, fogkõ jelenlétének megállapítása;
— gyermekeknél a fog- és állcsont-rendellenességek megállapítása.
A fogorvosi ellátás térítésmentessége nem jelenti egyidejûleg a
fogpótlások és egyéb protetikai eszközök, például a fogszabályozók térítésmentességét! Ezek az eszközök a gyógyászati segédeszközök körébe tartoznak, társadalombiztosítási támogatással magánorvosok is rendelhetik. A társadalombiztosítási támogatással
rendelhetõ eszközök körét, a támogatás módját és mértékét az
OEP határozza meg és közleményben teszi közzé.
A fogpótlás és fogszabályozó készülék, illetve tartozékai árához
akkor is jár támogatás, ha ezeket nem a gyógyászati segédeszközök forgalmazójánál vásárolják meg, hanem kiszolgáltatásuk fogorvosi rendelésen történik.
A 18. életév betöltéséig, illetve a középiskola, szakképzõ iskola
nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt, valamint a
várandósság megállapításától a szülést követõ 90 napig a támogatott kivehetõ és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen jogosultak, a technikai költségekhez nyújtott ártámogatást pedig a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdetõ
közlemény határozza meg.
A 18. év feletti betegek a fogpótlások fogorvosi munkáira teljes térítési díjat fizetnek.
Üzemi baleset következtében szükséges fogászati ellátás esetén a
kivehetõ és a rögzített fogpótlások fogorvosi munkája térítésmentes a technikai költségeket pedig szintén a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdetõ közlemény határozza meg.
Az arc, állcsont, illetve szájüreg fejlõdési rendellenességében, daganatos vagy más súlyos betegségében szenvedõk kivehetõ és rögzített fogpótlások, obturátorok és epitézisek orvosi munkáira térítésmentesen jogosultak, a technikai költségeket pedig szintén a
támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdetõ közlemény
határozza meg.
A 60. életév feletti betegek, a III. csoportba tartozó rokkantnyugdíjasok és a közgyógyellátásban részesülõk a kivehetõ fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen jogosultak, a technikai
költségekhez nyújtott ártámogatást pedig szintén a támogatott
gyógyászati segédeszközöket kihirdetõ közlemény határozza
meg.
***
Fontos tudni, hogy a pácienseknek minden esetben megvan a választási lehetõségük. Egyrészt választhatnak, hogy ahhoz a fogorvoshoz mennek-e, akihez körzetileg tartoznak (ez esetben vonatkoznak rájuk a fent leírtak), vagy más fogorvos székébe ülnek,
ahol nem feltétlenül járnak a fenti kedvezmények.
A fogorvos szakmai ajánlása alapján aztán választhatnak a páciensek a különbözõ lehetséges kezelési, fogpótlási formák közül,
pénztárcájuktól, igényeiktõl függõen. Ha nem az ingyenes illetve
támogatott megoldást választják, akkor az egészségügyi szolgáltató által szabott árat kell megfizetniük, akár a körzetükben, akár
más fogorvosnál. Az ár — lévén szó vállalkozásokról és árversenyrõl — szolgáltatónként változhat.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

FELHÍVÁS
A Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület
szeretettel meghívja tagjait és leendõ tagjait

2009. február 14-én 15 órakor tartandó évi
közgyûlésére Sárbogárdra, a mûvelõdési házba.
Megbeszélésre kerülõ témák:
1. Tagtoborzás, tagdíjbefizetés. 2. Virágosítás, parkosítás.
3. Szemétgyûjtés. 4. A 2009-ben tartandó ünnepségek.
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Visszaemlékezés egy dívára
játszhatott: Ajtai Andorral, Sulyok Máriával, Gobbi Hildával, Sárdi Jánossal, Darvas Ivánnal, Sinkovits Imrével, Ruttkai
Évával és sorolhatnám tovább.
A portréfilmben bemutatták az otthonát
is, ahol a szobák berendezése híven tükrözi
életstílusát. Ma múzeumként látogatható.
Családi élete nem volt, egész életét a mûvészet, a szórakoztatás jellemezte, hogy elbûvölje a közönséget.
De mint ember, õ sem volt mentes az érzelmektõl. Voltak szeretõi, barátai, akiket
szeretett, de mindez nem volt publikus.
Nem is színésznõ volt õ, hanem egy díva, a
szó legnemesebb értelmében, amilyeneket
ma már nem találni a pályán.
A fiatalabb színésznemzedéknek becsülni
kell Mezey Mária alázatát, tehetségét és
elkötelezettségét a színészet, a mûvészet
iránt, s tanulni belõle!
Boldog voltam, hogy egy róla szóló portréfilmet láthattam, s a felidézett szerepeiben
reá emlékezhettem.

Egy borongós, hideg, esõs délelõttön a Duna Autonómia tévécsatorna közvetítésében Mezey Máriáról, a tehetséges színésznõrõl vetítettek egy portrémûsort, legnagyobb örömömre. Fiatalkoromban, amikor állandóan moziba jártunk, kedvenc
színésznõm volt Mezey Mária. Nagyszerû
alakításai miatt szerette a közönség is.
Ma sem felejtem sugárzó, izgató szépségét, alakját, érzéki ajkait, amelyet nem a
plasztikai sebész szikéje formált azzá. Rajta minden természetes volt, s mindehhez
hozzájárult szép, búgó orgánumú énekhangja is. Fiatalkori dizõz szerepeinek
megformálásánál szinte áradt belõle az
erotika. Mozdulatait, csábító pillantásait,
gesztusait ma tanítani kellene a színészpalántáknak. Egy napon sem lehet említeni a
mai megcsinált, és sokszor ízléstelenül levetkõzött sztárocskákkal, modellekkel,
akiken minden átalakított és hamis.
Mezey Mária szerepeiben a mûvészi alázat
tükrözõdött, aki egész életét a színészetnek szentelte. Neki még megadatott, hogy
kora legtehetségesebb színészeivel együtt

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Mesék
Ha az embernek unokái vannak, „kénytelen” újra átélni ifjúkorát.
Annak idején anyánk, nagyanyánk olvasta el sok százszor ugyanazt a mesét. Most nekünk kell naponta DVD-n megnézni az épp
aktuális kedvencet, úgyhogy már mindenki tudja a következõ
mondatot, és a családtagok abban versengenek, mit fog mondani
Hófehérke Szundinak, vagy Morgónak a következõ pillanatban.
Most én is újraéltem Hófehérkét hét törpéstõl (három hónapja
mást se néz a család), de így felnõtt fejjel jó néhány kérdés merül
fel bennem a mese kapcsán.
Egyrészt nem teljes a történet!
— Pl. kik voltak Hófehérke szülei?
— Ki volt mostohaanyjának férje? Mi volt a sorsa?
— Honnan való a szõke herceg? Nem beszélve fehér lova pedigréjérõl.
— Na, és persze a törpék! Miért törpék? Kik voltak a szüleik? Miért élnek az erdõ mélyén? Miért bányásszák a gyémántot, ha nem
adják el?
— Mi lett a vadásszal?
— Miután Hófehérke lelépett a szõke herceggel, mi lett a törpék
lelkivilágával?
Aztán a kérdések után felmerültek bennem a lehetséges válaszok,
illetve a mese variációi.
— A legegyszerûbb, hogy Hófehérke egészen jól kijött mostohaanyjával, a vadásszal hármasban esténként jókat ultiztak. Itt a vége… csak hát akkor nincs mese.
— Hófehérkét nem találja meg a mostohaanyja, mert a varázstükör közben eltört.
— Hófehérkét nem találja a herceg, mert eltévedt, és hogy éhen
ne haljon, megette a lovát.
— A vadász lelép Hófehérkével.
— A szõke herceg és Hófehérke lelép a törpék gyémántjaival.
— Hófehérke mégsem jött ki a herceggel, ezért visszament a törpékhez, született 77 kis törpe.
— A herceg elvette a gonosz mostohát.

— A herceg és a vadász meleg barátságba keveredtek.
Egyébként meg mi is lehet az egyes szereplõk története, amelyrõl
hanyag módon megfeledkezik a mese, számítva a fiatalkorúak naivságára? De engem már nem vernek át! Majd én elmondom, az
igazság kedvéért!
— Tehát ki is volt Hófehérke? Tulajdonképpen egyértelmû, hogy
apja a vadász, anyja pedig a királynõ, csak azért tüntette fel magát
mostohai státuszban, hogy ne lehessen Hófehérke az örököse.
— Ki is volt a vadász? Egy lecsúszott vállalkozó, akinek az erdei
nagy részét ellopták, a tetteseket nem tudta elfogni, kölcsönt vett
fel, de visszafizetni nem tudta. Hogy az adósok börtönét elkerülje,
elfogadta a gonosz királynõ (erdész—vadász) állásajánlatát,
plusz némi egyéb szolgáltatást is vállalt.
— A gonosz mostoha? Valaha szabadúszó királylány volt, elvégezte a természetgyógyászati tanfolyamokat, véletlenül megmérgezte a szüleit és a fél királyi udvart. Az ecserin ráakadt egy igazmondó tükörre, azóta csak a kozmetikus volt az udvarnál
biztonságban.
— A szõke herceg? Tulajdonképpen lóversenyen szerezte vagyonát, a kölcsönzõbõl vette a szõke parókát és a díszes ruhát. A királyfiúi oklevelét kutyabõrbõl simontornyai és szekszárdi
ismeretsége révén szerezte.
— A hét törpe? Sima ügy! Miután a gonosz királynõ kitanult minden természettudományi furfangot, megpróbálta klónozni a vadászt, de nem egy, hanem mindjárt 7 példányban. Ezért azok
ugyan heten lettek, de csak hetedembernyi méretben. Szégyellte
õket, ezért eldugta a bandát az erdõ mélyére, de néha azért lopott
néhány zsák gyémántot a készletbõl.
Na, hát ennyi, ami eszébe jut az embernek egy mese kapcsán, ha
már nem eléggé gyerek!
Zocskár András
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SPORT

Új régió, új bajnoki cím!
A mezõszilasi játékosokra épülõ Siófok—Szilas KC 14 éves korosztályú csapata — Zámbó Tibor irányításával, új régióban (Somogy, Baranya és Zala megye) — újra bajnok lett, s megint veretlenül, elsõ helyen jutott tovább az országos elõdöntõbe.
A Siófokon rendezett döntõn 5 csapat vett részt, s körmérkõzéses
rendszerben döntötték el a helyezéseket.
Örömteli, hogy a Siófok—Szilas KC csapatában sérülésébõl felépülve újra pályára lépett a válogatott kerettag kapus, Nagy Éva,
és a Pécs elleni mérkõzésen a másik két kerettagunk, Csendes
Szabina és Schneider Éva is hozták a tõlük elvárható teljesítményt.
A sikert természetesen a csapat érte el, mert minden tagja hozzátett valamit a várt sikerhez. Schmidt és Somogyi kemény, fegyelmezett védekezése, Raffael A. indulásai, Káldi bejátszásai és a
többiek kiegyensúlyozott teljesítménye hozták meg a sikert.

Végeredmény: 1. Siófok—Szilas KC, 2. Pécs, 3. Mohács, 4. Söjtör,
5. Csurgó.
A csapat tagjai:

Eredmények:
Siófok-Szilas KC—Mohács 16:5
Gól: Jakab (1)-Schneider (2)-Csendes (4)-Somogyi (1)-Raffael
B. (3)-Schmidt (5)
Siófok-Szilas KC—Söjtör 24:9
Gól: Jakab (1)-Schneider (2)-Raffael A. (3)-Csendes (8)-Pincz
(3)-Somogyi (2)-Raffael B.(2)-Káldi (2)-Schmidt (1)
Siófok-Szilas KC—Pécs 15:8
Gól: Schneider (5)-Raffael A. (2)-Csendes (8)
Siófok-Szilas KC—Csurgó 16:10
Gól: Schneider (3)-Raffael A. (2)-Pincz (1)-Somogyi (3)-Raffael
B. (1)-Káldi (3)-Schmidt (2)

Álló sor balról: Raffael Bianka, Somogyi Nóra, Schneider Éva,
Zámbó Tibor edzõ, Csendes Szabina, Schmidt Nikolett.
Ülõ sor balról: Káldi Blanka, Raffael Aranka, Patai Boglárka,
Nagy Éva, Tóth Krisztina, Pincz Bianka, Jakab Jozefina, Takács
Viktória.
A képrõl betegség miatt hiányzik: Zádori Judit.
NLÁI

Ezt Székesfehérváron miért
tudják megcsinálni?
„Felülvizsgálják a Székesfehérvár—Budapest vasúti menetrendet
Warvasovszky Tihamér polgármester decemberben levélben fordult Molnár
Csaba gazdasági és közlekedési miniszterhez, melyben az új vasúti menetrend
felülvizsgálatát kérte. A 2008/2009. évi vasúti menetrend különösen hátrányosan érinti ugyanis Székesfehérvárról a fõvárosba irányuló munkába járást, illetve az onnan való hazajutást. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit
Kft. Közép-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Irodája most levélben
tájékoztatta a régió polgármestereit. Mint írják, annak érdekében, hogy a menetrend minél teljesebb mértékben igazodjon a valós utazási – elsõdlegesen hivatásforgalmi – igényekhez, indokolt esetben kezdeményezik a szolgáltatónál a
menetrend javító célú módosítását. Székesfehérvár önkormányzata tájékoztatja az érintett lakosságot, hogy a menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket jelezhetik az alábbi e-mail címen: menetrend@pmhiv.szekesfehervar.hu. Az
észrevételeket a hivatal továbbítja a KTI Közép-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda felé.”

A III. Suzuki Barta kézilabda-bajnokság sorsolása
2009. 02. 06.
17 óra
18 óra
19 óra
20 óra

Alap–Légió
T-34–Lelkes Ifjak
Ferta Gumi–Gázmodul
Légió–Seregélyes

2009. 02. 20.
férfi
férfi
nõi
nõi

17 óra Alap–Lelkes Ifjak
18 óra Ferta Gumi–Seregélyes
19 óra T34–Gréta
20 óra Gázmodul–Légió

2009. 02. 27.

2009. 02. 13.
17 óra
18 óra
19 óra
20 óra

Légió–Lelkes Ifjak
Gréta–Légió
Alap–T-34
Gréta–Lelkes Ifjak

férfi
férfi
férfi
férfi

férfi
nõi
férfi
nõi

17 óra
18 óra
19 óra
20 óra
21 óra

T-34–Légió
Légió–Ferta Gumi
Gázmodul–Seregélyes
Alap–Gréta
Eredményhirdetés

férfi
nõi
nõi
férfi

SAK-hírek
Mivel az õsszel sokat játszott vidéken a csapat, újra
itthon fogadta a következõ ellenfelét az NB III-as
mérkõzésen, január 31-én (szombaton) 10 órakor.
Az ellenfél a székesfehérvári Szondi SE II-es csapata volt, akik jelenleg az ötödik helyen állnak.
A hazai csapat a szokásos összeállításban és felállásban kezdte a párosok mérkõzését. A két mérkõzésbõl már látszott, hogy nagy csata lesz, mert a hazaiak, a Lovász—ifj. Papp és a Dörögdi—id. Papp
páros is megnyerték a mérkõzést.
Az egyéni mérkõzéseken is fej fej mellett haladt a
két csapat, mert mind a két oldalon néha nem várt
eredmények születtek, az esélytelenebb nyerte a
mérkõzést. Végül is az utolsó egyéni mérkõzésen
dõlt el, hogy a Szondi csapata nyerte meg a mérkõzést 10:8 arányban, de ehhez kellett, hogy ifj. Papp
L. nem tudott mérkõzést nyerni, illetve Dörögdi
Gabi is csak egy mérkõzést hozott.
Lovász Lajos három nyert mérkõzéssel járult hozzá
az eredményhez, míg id. Papp L. a kötelezõ egy helyett két mérkõzést tudott nyerni. A mérkõzés kezdete elõtt a Szondi csapata volt az esélyesebb, azonban egy kicsit jobb játékkal (ifj. Papp, Dörögdi) simán nyerhetett volna a hazai csapat. Majd legközelebb.
Most egy kis szünet, mert a következõ mérkõzésre
február 22-én kerül sor, és a listavezetõ Balatonfüred otthonába látogat a SAK csapata. A gyõzelemre
kevés az esély, de egy tisztes helytállásra azért van
remény.
Aki szeretne játszani, azt várjuk a töbörzsöki tornacsarnokba minden hétköznap 17 és 19 óra között.
A SAK vezetõsége
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TISZTELT UTAZÓKÖZÖNSÉG!
A 2008/2009. évi belföldi közszolgáltatási — vasúti és helyközi autóbusz-közlekedési — menetrendek bevezetése különféle reakciókat váltott ki a lakosság, a média és a politikusok soraiban.

TÁJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG
MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
40. a. számú vasútvonal,
Budapest—Pusztaszabolcs
— Az elõvárosi forgalomba integrált ütemes menetrend került bevezetésre a
vonalon.
— A változtatások révén Budapestrõl Pusztaszabolcsra minden órában,
4:58-tól 23:58-ig járnak a vonatok. Az óránként közlekedõ személyvonatok
mellett munkanapokon, csúcsidõben sûrítõ járatok közlekednek óránként
Százhalombattára.
— Pusztaszabolcsról Budapestre 3:58-tól 22:58-ig járnak a vonatok. Az óránként közlekedõ személyvonatok mellett munkanapokon, csúcsidõben sûrítõ
járatok közlekednek óránként Százhalombattára.

40. számú vasútvonal,
(Budapest)—Pusztaszabolcs—Pécs
— A vonal menetrendjében alapvetõ strukturális változások kerültek bevezetésre, melyek révén egy kiszámítható, egységes idõbeli eloszlású ütemes menetrendi szerkezetben közlekednek a vonatok.
— A 2007/2008. évi menetrend ideje alatt 13 pár személyvonat közlekedett a
(Sárbogárd—Pusztaszabolcs—Budapest) szakaszon, melyek száma 9-re
csökkent.
— Budapest—Pécs viszonylatban 16 IC járat, 2 óra 50 perces menetidõvel
közlekedik végig a vonalon, melyek a korábbi években kialakult szerkezettel
szemben szélesebb idõbeni lefedettséget és gyorsabb eljutási idõt biztosítanak, sárbogárdi, dombóvári, sásdi és szentlõrinci megállással. Dombóvár—Pécs között 8 vonat szolgálja ki az utazási igényeket. A Budapest—Dombóvár vonalszakaszon 2 járat közlekedik, míg a Pusztaszabolcs—Pécs összeköttetésben 15 személyvonat jár.
— Dunaújvárosba és Pusztaszabolcsra egész nap 1 órás ütemes közlekedési
rend szerint járnak a vonatok. Pusztaszabolcstól Pécsig a regionális forgalmat
a 2 óránként (az elõvárosi forgalomhoz csatlakozó) közlekedõ 15 személyvonat
látja el, míg Budapest—Pécs között kizárólag a 16 intercity járat nyújt közvetlen eljutási lehetõséget.

43. számú vasútvonal, Mezõfalva—Rétszilas
— Dunaújváros—Simontornya/Cece között az elmúlt évben közlekedõ 6 pár
vonat helyett 7 pár vonat közlekedik.
— Dunaújvárosból 3 pár vonat Cecéig, 4 pár Simontornyáig jár

45. számú vasútvonal,
Székesfehérvár—Sárbogárd
— A vonal menetrendi szerkezetében lényeges változás nem történt.
— A Székesfehérvár—Bátaszék/Baja, valamint a Pécs—Gyõr közvetlen
összeköttetés megszûnik, az eljutási lehetõségek átszállással továbbra is biztosítottak.

46. számú vasútvonal, Sárbogárd—Bátaszék
— A vonal menetrendi szerkezetében lényeges változás nem történt.
— A Baja/Bátaszék—Székesfehérvár személyvonati, és a Baja—Budapest
gyorsvonati összeköttetés megszûnt.
A menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben a hivatásforgalmat befolyásoló
módosítás nem történt. A vasúti csatlakozások összehangolása a többségi
utasigényeknek megfelelõen folyamatosan zajlik.
Amennyiben a módosításokkal kapcsolatban észrevétele, kérdése van, a
változások, vagy a változatlanság Önt kellemetlenül, vagy akár elõnyösen érinti, kérjük, hogy észrevételeit juttassa el a Közép-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Irodához. Cím: 8200 Veszprém, Virág Benedek utca 4., Szabó Katalin asszisztens, e-mail: szabo.katalin@kti.hu, telefon: 06 (88) 583 308.
Irodánk szakértõje 2009. február 19-én a Sárbogárdi Kistérség Területfejlesztési Irodájában (régi községháza, Sárbogárd, Ady Endre út 164.)
14—18 óráig fogadóórát tart.
Ez idõ alatt személyesen is megtehetik észrevételeiket.
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Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kérelmére
a 354/2007. (XII.14.) Kth. számú határozatában a Sárbogárd, 0523 hrsz-ú út —
0522/69, /70, /9 hrsz-ú erdõ — 0522/169 hrsz-ú mezõgazdasági területek által
határolt terület (kommunális hulladéklerakó) szabályozási tervének módosítását határozta el.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a szabályozási terv módosítását azért kezdeményezte, hogy a Sárbogárd 0522/13
hrsz-ú ingatlan megosztásával egy korszerû hulladékkezelõ központ és hulladékudvar kivitelezése engedélyezhetõ legyen.
Az Étv. 9.§ (6) bekezdése alapján a településrendezési eszközöket a közigazgatási szervek véleményével, az el nem fogadott véleményekkel, és azok indokolásával, valamint a véleményeltérõ egyeztetõ tárgyalás jegyzõkönyvével
egyetemben 2009. január 30-ától egy hónapra közzétesszük a polgármesteri
hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) okmányirodája elõtti elõterében (a
porta elõtt).
A kifüggesztett dokumentáció megtekinthetõ a hivatali órák alatt. A dokumentációval kapcsolatos írásos észrevételeiket az elõtérben elhelyezett gyûjtõládában helyezhetik el.
Juhász János polgármester

Sakkozók, figyelem!
Szeretnénk újraindítani a sakkszakosztályt
Sárbogárdon.
Érdeklõdni a 06 (20) 397 8434-es telefonszámon lehet.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz– és
Csatornamû Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság

Rétszilas, Sárbogárd,
Sárszentmiklós településeken
a vízmérõk leolvasását
február 1. és 15. között végezzük.
Kérjük fogyasztóinkat, tegyék hozzáférhetõvé a vízmérõhelyeket. Ha ezt nem biztosítják, az elõzõ idõszak átlagfogyasztását tudjuk figyelembe venni.
A leolvasást napközben, munkaidõ után és hétvégén is
folyamatosan végezzük. Azokat a fogyasztóinkat, akiket
nem találunk otthon arra kérjük, hogy a levélszekrényben hagyott leolvasólapot töltsék ki, és postafordultával
küldjék vissza, illetve honlapunkon keresztül is bejelenthetik mérõállásukat február 19-ig.
Kérjük fogyasztóink megértését és segítségét.
Sárbogárdi ügyfélszolgálatunk

CSÜTÖRTÖKI NAPOKON
20 óráig tart nyitva.
Elektronikus ügyintézés további információ:
www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRt.
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Orvosi rendelések Sárbogárdon

Közérdekû telefonszámok

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12.
Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K:
8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-165: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P:
10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06
(25) 460-163.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163, H:
13-15, K: 9.30-10.30, tanácsadás kedden: 10.30-12, Sze: 11-12, Cs:
13-15, P: 12-14.
II. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás:
Cs: 8-10. Tel.: 06 (30) 573 4908.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs:
8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze:
8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
Ady E. út 79-83. Szakrendelések
Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán
és csütörtökön 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken 8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2., 06 (22)
593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490. (Havonta közöljük)

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyepmesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

Bogárd és Vidéke 2009. február 5.
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Õrizzük meg az antibiotikumok hatékonyságát (1.)
Elsõ olvasásra talán szokatlannak tûnik a cím, hiszen lakossági szinten, a „betegek”, páciensek oldaláról hogyan is lenne lehetséges egy gyógyszercsoport hatásosságának befolyásolása. A
közegészségügyi felmérések szerint azonban az
ún. „multirezisztens”, tehát az antibiotikumokkal szemben ellenálló kórokozók elszaporodása fokozódó veszélyt jelent az európai lakosság egészségi állapotára nézve. Az Európai
Betegségmegelõzési és Járványügyi Központ
(ECDC) tudományos bizonyítékokkal támasztotta
alá, hogy minél nagyobb az antibiotikum-fogyasztás, annál nagyobb az ún. rezisztens, azaz antibiotikum-terápiának ellenálló baktériumtörzsek kialakulásának kockázata. Ilyen körülmények között került sor arra az európai uniós
kezdeményezésre, mely az „Elsõ Európai Antibiotikum Nap” néven került megrendezésre
2008. november 18.-án. A kezdeményezéshez
Európa valamennyi országa csatlakozott. A rendezvény elsõdleges célnak tûzte ki, hogy minden
uniós polgárban, betegben, egészségügyi dolgozóban és egészségügyi szolgáltatóban tudatosítani kell az antibiotikumok esetlegesen indokolatlan
felhasználásából adódó veszélyeket, ráirányítva a
figyelmet e gyógyszercsoport ésszerû alkalmazására. Ennek a célkitûzésnek a szolgálatában állnak
a lakossági tájékoztatók is. Az ismertetés aktualitását alátámasztja, hogy jelen idõszakunkban az
influenza és az influenzaszerû megbetegedések
szezonjában legnagyobb mértékû a lakosság antibiotikum-fogyasztása.
A következõ három ismertetõnkben az elõzõekben leírt közegészségügyi probléma rövid magyarázatát adjuk, részletezzük ennek várható következményeit a lakosságra nézve, a lehetséges betegség-megelõzési módokról adunk rövid összefoglalót, és tanácsokkal szolgálunk az antibiotikumok szedését illetõen.
Az alábbiakban a bevezetõben leírt néhány alapfogalmat ismertetjük részletesen.
Mikor beszélünk fertõzésrõl?
Fertõzésrõl abban az esetben beszélünk, ha a szervezetünkben betegséget okozó kórokozók szaporodnak el. Ezek leggyakrabban vírusok, baktériumok, gombák. Milyen feltételek szükségesek a
fertõzés létrejöttéhez és továbbterjedéséhez?

1. A fertõzés forrása leggyakrabban a kórokozót ürítõ beteg ember, tünetmentes hordozó, de
más élõlény is lehet. A betegséget okozó ágens
terjedhet:
— cseppfertõzéssel, pl. köhögés, tüsszentés, por
felkeveredése;
— közvetlen érintkezés útján, pl. kézfogás;
— közvetítõ eszközzel, pl. étel, ruhanemû, párologtató;
— ún. vektorokkal, pl. szúnyogok, ízeltlábúak és
egyéb állatok által.
2. A fertõzés terjedését elõsegítõ közeg:
— levegõ, a tüsszentéssel, köhögéssel bekerült
baktériumok számára;
— ún. „piszkos kéz”, amely különbözõ testváladékokkal szennyezõdhet;
— élettelen tárgyak is közvetíthetnek fertõzést,
pl. mindennapos használati tárgyak, textília, élelmiszerek.
3. A fertõzésre fogékony gazdaszervezet, mely
leggyakrabban a legyengült védekezési rendszerû
ember. Ép immunrendszerrel rendelkezõ ember is
fogékony lehet számára ismeretlen kórokozóval
való találkozás kapcsán.
Ha a három feltétel együttesen, egyszerre teljesül, a fertõzés nagy valószínûséggel létrejön. Az
elszaporodott kórokozó megbetegedést okoz leggyakrabban a légutakban, orrmelléküregekben,
fülben, bélcsatornában, idegrendszerben (pl. nátha, influenza, arcüreggyulladás, középfülgyulladás, mandulagyulladás, tüdõgyulladás, agyhártyagyulladás, hasmenéses megbetegedések
stb.).
Mikor használunk antibiotikumokat a gyógyításban, és hogyan hatnak ezek a gyógyszerek?
Mit jelent a rezisztens baktérium fogalma?
Az antibiotikumok csoportja hatékony ellenszer a
baktériumok okozta fertõzésekkel szemben. Vírusokkal, gombákkal és egyéb kórokozókkal szemben hatástalan. Hatásukat oly módon fejtik ki
hogy elpusztítják a kórokozó baktériumokat, vagy
pedig szaporodásukat gátolják. Mindkét hatásmód esetén a cél a megbetegedést okozó baktérium kipusztítása a szervezetbõl. Az antibiotikumok
nem kellõen átgondolt alkalmazása viszont oda
vezethet, hogy kialakulnak és elszaporodnak
olyan baktériumtörzsek, amelyek egy újabb meg-

betegedés esetén ellenállnak az addig bevált
gyógyszereknek és igen nehezen pusztíthatóak ki
a gazdaszervezetbõl. Ennek következményeképpen súlyos, idõnként életet veszélyeztetõ megbetegedések, szövõdmények alakulhatnak ki. Az
antibiotikum-terápiának ellenálló baktériumtörzseket nevezzük rezisztens kórokozóknak.
Ha többféle gyógyszer is hatástalannak bizonyul, multirezisztens baktériumról beszélünk.
Ha az adott kórokozóval szemben valamennyi
rendelkezésünkre álló antibiotikum hatástalan, pánrezisztens („szuper”) baktériummal állunk szemben.
Milyen okok miatt szaporodhatnak el a rezisztens kórokozók?
— Ha a megbetegedést nem baktérium, hanem
vírus okozza, az antibiotikum-terápia hatástalan a
betegség kezelésében és a beteg szervezetben elindíthatja az ellenálló baktériumtörzsek elszaporodását.
— Ha a kezeléskor választott antibiotikum nem
megfelelõ (pl. nem orvosi javaslatra szedett
gyógyszerek esetén) szintén a rezisztens kórokozók elszaporodásához vezet.
— Ha a gyógyszert nem az elõírásoknak megfelelõ adagban és ideig szedjük, a kórokozó baktériumtörzs nem pusztul ki teljesen, elszaporodhatnak a gyógyszereknek ellenálló törzsek.
Az antibiotikumok felfedezése és bevezetése a terápiába számos betegség gyógyítását és nagyon
sok élet megmentését jelentette és jelenti napjainkban is. Helytelen, nem megfelelõ átgondoltság
és ellenõrzés mellett történõ alkalmazásuk azonban ún. rezisztens, gyógyszerre ellenálló törzsek
kialakulásához vezetett, jelentõs közegészségügyi problémákat hozva magával. Megoldást
csak a gyógyítók és a betegek, páciensek tudatos
együttmûködése jelenthet, tájékoztatóink ezt a
célt szolgálják. Következõ ismertetõnkben a rezisztens baktériumok okozta veszélyekrõl, a lázas,
hurutos betegségek megelõzésérõl és az egészséges életmódról írunk.
Dr. Sasvári Ildikó kistérségi tisztiorvos,
dr. Müller Cecília kistérségi fõorvos

Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet, 2009. február hó
A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres:
2009. február 7-8.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
2009. február 14-15.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E. út 50., 06-20-4719-054;
2009. február 21-22.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
2009. február 28-március 1.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156.; 06-30-520-8877.

II. körzet Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza:
2009. február 7-8.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
2009. február 14-15.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;
2009. február 21-22.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
2009. február 28-március 1.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168-as telefonon érhetõ el. (I–II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta)

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd,
Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon:
06 (30) 9751-715.
Nyitva:
H–P:
16.00-18.00,
Szo:
9.00-11.00
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XV. forduló eredményei

Vasutas—Alba Autósbolt
Cece 0:8 (0:5)
Vezette: Tóth I. Vasutas: Csuti, Guszejnov,
Bozsoki, Czeiner, Varga. Csere: Babits. Alba: Fülöp Gy., Danicsek, Kun, Kiss, Fülöp T. Csere:
Démuth, dr. Erdélyi, Klazer, Kokics, Pudelka. A
2. percben formás támadás után Fülöp T. szerzett vezetést. A 7. percben Fülöp átadása után
Kiss 3 m-rõl kapu mellé lõtte a labdát. Ziccer volt.
A 8. percben dr. Erdélyi a tiszta helyzetben lévõ
Fülöp T. elé tette a labdát, aki közelrõl nem hibázott. A 9. percben dr. Erdélyi egy csel után lõtt
gólt. A 10. percben dr. Erdélyi átadását Klazer
hagyta ki. A 12. percben Pudelka végigcselezte
a pályát, senkitõl sem zavartatva, higgadtan helyezte a labdát a kapuba. A 15. percben Kokics
hagyott ki egy helyzetet, majd ugyanebben a
percben Danicsek távolról lõtt. Kokics átlépte a
labdát, mely a meglepett Csuti mellett a kapuban kötött ki. A 23. percben formás támadás,
Kiss-gól. A 34. percben óriási helyzetet hagyott
ki a Vasutas, kontratámadás után Pudelka lõtt
gólt. A 36. percben Pudelka a tõle megszokott
helyzetben nem hibázott. Ilyen arányban is megérdemelten nyert az Alba. A nyolc gól ellenére jól
tartotta magát a Vasutas Csuti vezérletével.
Góllövõk. Fülöp T. 2, dr. Erdélyi, Pudelka 3, Danicsek, Kiss.

Pentagri—Twister
5:2 (1:1)
Vezette: Szakács I. Pentagri: Györök, Winkelmann, Csendes, Domján, Bor. Csere: Kelemen.
Twister: Bognár I., Balogh, Vörös, Szabó, Budai. Csere: Killer. A 30. másodpercben Budai
ment el bal oldalon, kicselezte a kapust is, és úgy
lõtte a labdát a kapuba. A 12. percben Csendes
lövése után a labda a bal alsó sarokban kötött ki.
A többi idõszak mezõnyjátékkal és sok rossz kapura lövéssel párosult. A 25. percben Budai villant egyet, végig kicselezte a játékosokat, és újra vezetéshez juttatta csapatát. A 26. percben
nem sokáig tartott a vezetés, mert szöglet után
Csendes egyenlített. A 27. percben Domján révén átvette a vezetést a Pentagri. A 34. percben
Bor végre megtalálta góllövõcipõjét. A 39. percben Bor találatával beállította a végeredményt.
Ezen a mérkõzésen rengeteg helyzet maradt kihasználatlanul mindkét csapat részérõl. Góllövõk: Csendes 2, Domján, Bor 2, illetve Budai 2.

Horváth Ker.—Hörpintõk
1:1 (0:1)
Vezette: Tóth I. Horváth Ker.: Antal, Nyári, Horváth J., Keresztyén, Németh. Csere: Horváth D.,
Kovács. Hörpintõ: Vorsléger, Papp, Weiszhaár,
Kurucz, Bácsi. Csere: Falusi, Farkas, Haray, Hegedûs, Nagy. A 3. percben Antal védi szögletre
Bácsi lövését. A 4. percben Keresztyén lövését
Vorsléger szerencsésen lábbal hárítja. A 7. perc-

ben Németh lövése után a labda a kapufa belsõ
élérõl kifelé pattant. A 11. percben kecsegtetõ
helyzetben Papp kapu fölé rúgja a labdát. A 15.
percben Farkas két védõt is kicselezett, úgy szerezte meg a vezetést. A 30. percben Nyári mit
hagyott ki! A 37. percben Horváth J. nagy gólt
lõtt a bal felsõ sarokba. A két azonos képességû
csapat mérkõzésén igazságos eredmény született. Ideges hangulatból bõven volt részünk.
Sárga lap: Keresztyén, Horváth. Góllövõk: Horváth J., illetve Farkas.

Sárkeresztúr KIKE—
Extrém 2:2 (2:0)
Vezette: Szakács I. KIKE: Visi, Madár, Szauervein, Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z. Extrém:
Kiss, Dévényi, Hajnal, Horváth D., Oszvald. Csere: Derecskei, Horváth T., Juhász. A 10. másodpercben Geiger Sütõ átadása után a labdát a
meglepett Kiss mellett lõtte kapuba. Bomba
meglepetés! Nagy taktikai küzdelem folyt a pályán, sok átadási, helyezkedési hibával, pontatlan lövésekkel. A 16. percben Hajdinger Z. megszerezte csapata második gólját. Valamit javult
az iram az Extrém jóvoltából. A 32. percben
Szauervein lábáról saját kapujában kötött ki a
labda. Már csak két perc volt hátra a mérkõzésbõl, amikor is Hajnal elõbb kihagyta az egyenlítési lehetõséget, de a következõ támadási törekvéseit siker koronázta, egyenlített. E pontveszteséggel lekerült az elsõ helyrõl a KIKE, de véleményem szerint a bajnokság sorsa az utolsó fordulóban a KIKE—Pentagri mérkõzésén fog eldõlni.
Góllövõk: Geiger, Hajdinger Z., illetve Szauervein öngól, Hajnal.

Légió 2000, Fair
Bútor—Haladás 6:3 (3:1)
Vezette: Tóth I. Légió: Megyesi, Németh, Banda, Baki, Mondovics. Csere: Lakatos Gy., Lakatos T., Szilágyi. Haladás: Géczi, Fülöp, Balogh,
Szántó K., Flõgl. Csere: Szántó Zs., Varga. Az 5.
percben Baki az elmélázó Géczi mellett a bal alsó
sarokba lõtte a labdát. A 10. percben a lelkes Lakatos Gy. váratlanul — a közönség biztatására
— lövésre szánta el magát. A labda a kapuban
kötött ki. A 13. percben Lakatos T. szemtelen
gólt lõtt. A 17. percben Balogh egy megszerzett
labdával elõretört, és váratlanul gólt lõtt. A 28.
percben Fülöp csökkentette találatával a hátrányt. A 32. percben Flõgl tanári módon vette át
a labdát, melybõl gólt lõtt. Egyenlõ az állás, kezdõdött minden elölrõl. Felébredt a Légió, mert a
34. percben Lakatos T. egymás után kétszer is
betalált az ellenfél kapujába. A hátralévõ 6 percben még Lakatos T. villant egyet, beállítva a végeredményt. Nehezen adta meg magát a Haladás, de ezen a napon Lakatos T. tarthatatlannak
bizonyult számukra. Góllövõk: Baki, Lakatos Gy.,
Lakatos T. 4, illetve Balogh, Fülöp, Flõgl.

Pusztaegresi fiúk—
Bad Boys 1:4 (0:2)
Vezette: Tóth I. Pusztaegres: Ihász G., Fodor,
Egyed, Kolonics, Magyar. Csere: Csendes B.,
Csendes M., Ihász B., Õri, Zab. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Hajba, Csomai, ifj. Soós. Csere:
Horváth F., Horváth I., Soós. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Egyed, illetve Csomai 2, Horváth I.,
Horváth F.

Siker FC—Spuri 4:1 (2:1)
Vezette: Szakács I. Siker FC: Kiss, Kecser, Oláh,
Huszti R., Kovács. Csere: Huszti L., Huszti J.,
Huszti N., ifj. Kiss, Pethõ. Spuri: Kiszl, Kovács,
Gál, Bereczki, Huszár. Csere: Papp, Schmidt, Sereg, Simon. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
adásában tekinthetik meg. Sárga lap: Kovács.
Piros lap: Oláh 2 perc. Góllövõk: Kovács 3,
Huszti L., illetve Kovács.

Toledo 2005—Sárbogarak
1:6 (1:3)
Vezette: Tóth I. Toledo: Németh, Bodoki, Huszár, Dombi, Horváth. Csere: Barabás, Orbán,
Szabó. Sárbogarak: Futó, Csuti, Djukics, Czipp,
Kónya. Csere: Dizseri B., Dizseri P., Kasza,
Steinbach, Németh. A 2. percben Németh elnézte Djukics lövését, a labda a kapuban kötött ki.
Nagy kapushiba. Az 5. percben cseles szabadrúgást hajtott végre a Sárbogarak, Djukics Kónyához passzolja a labdát, keresztbe ellövi a kapu
elõtt, Czipp alig marad le róla. A 6. percben
Djukics meglövi második gólját. A 11. percben
Huszár került helyzetbe, lövése után a labda elszállt a kapu fölött. A 14. percben Dizseri B. csapott le egy labdára, végigvezette, lõtt a jobb felsõ sarokba. A 16. percben egy Toledo-támadás
végén Szabó váratlan lövése akadt meg a bal alsó sarokban. A 17. percben megint Djukics vitézkedett, nagy erejû lövését Németh kétségbeesve lábbal szögletre menti. A 23. percben Csuti
hagyott ki egy 100 %-os helyzetet. A 24. percben Steinbaché még nagyobb volt, de hibázott!
A 27. percben Németh kapus nem tudta, hogy
melyik lábbal rúgja ki a Dizseri P. által leadott lövést, a labda akadálytalanul kötött ki a kapuban.
Rossz védést követett egy nagy. A 32. percben
Csuti növelte az elõnyt. A 37. percben Djukics lövése után a labda a kapuban kötött ki, beállítva a
végeredményt. Németh kapus ekkor is hibázott.
Ez a mérkõzés a Sárbogarak jó teljesítményérõl
szólt. Kevés ellenállást tanúsított a Toledo, fásultan játszottak. Góllövõk: Szabó, illetve Djukics 3,
Dizseri B., Dizseri P., Csuti.

Reál Margit—OMV
3:5 (3:3)
Vezette: Szakács I. Reál: Mondovics, Illyés,
Rozgonyi J., Márton, Fövenyi. Csere: Kiss, Rozgonyi G., Strausz. OMV: Plézer, Halasi, Herczeg,
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Lukács, Killer. Csere: Deák, Derecskei, Iván. A 2.
percben Fövenyi került helyzetbe, de lövése
után a labda a kapu mellé szállt. A 3. percben
megint nagy helyzet alakult ki az OMV kapuja
elõtt, Plézernek kétszer is lábbal sikerült mentenie. Mint ilyenkor lenni szokott, Killer kontrából
megszerezte csapatának a vezetést. A 4. percben Márton nagy erejû lövését Plézer biztos kézzel szögletre ütötte. A 6. percben Fövenyi lõtt kapu mellé. A 7. percben Illyés lövése Halasi hátáról került a mezõnybe, Killer a felfutó Halasi elé
tálalta a labdát, aki egy csel után a kapuba lõtt. A
10. percben Plézernek kétszer is bizonyítani kellett. A 12. percben Deák végül saját magát is kicselezte. A 14. percben megtört a Reál-átok,
Márton a rövid sarokba lõtte a labdát. Plézer
rosszul zárta a szöget. A 17. percben Illyés
egyenlített. A 18. percben Rozgonyi J. lövését
védte Plézer. A 20. percben Kiss védhetetlen
gólt lõtt. Annyira örültek a vezetésnek, hogy kezdés után Deákra nem figyeltek, most az OMV
egyenlített. A 24. percben Herczeg lövésre szánta el magát, a labda a kapuban kötött ki. A 26.
percben, szép játék után, Deák az oldalfalat is
bevette a játékba. Az elfekvõ kapus mellett a támadást kísérõ Halasihoz került a labda, aki az
üres kapuba helyezte a bõrgolyót. A 35. percben
Halasi lövése után a labda a felsõ lécrõl az oldallécre, onnét pedig a mezõnybe vágódott. Most
játszott a legjobban a Reál, de a jobb helyzetkihasználás eldöntötte a három pont sorsát.
Góllövõk: Márton, Illyés, Kiss, illetve Killer, Halasi 2, Deák, Herczeg.

A bajnokság állása
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Pentagri
12
2. Sárkeresztúr KIKE
12
3. OMV
10
4. Extrém
9
5. Légió 2000, Fair Bútor 7
6. Toledo 2005
6
7. Sárbogarak
4
8. Twister
4
9. Haladás
3
10. Reál Margit
-

2
1
3
3
3
1
1
2

1 89:38
2 85:27
2 72:34
3 62:29
5 57:46
8 43:86
10 39:45
11 44:69
12 37:80
13 34:108

38
37
33
30
24
19
13
12
9
2
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Igazi motoros temetés volt

Mindenkit megrendített a 19 éves Diószegi Tibi halála, aki – mint arról elõzõ számunkban beszámoltunk – tragikus motorbalesetben vesztette életét. Múlt csütörtökön édesapja tájékoztatott a boncolás
eredményérõl. Ebbõl kiderült, hogy a határban egy minden figyelmeztetõ jelzés
nélkül felállított sorompónak ütközött Tibi, és az emiatt keletkezett belsõ vérzések
vezettek a halálához. Az ütközés után még
próbálta felállítani a motorját, de az belerántotta a sorompó mellett kiásott árokba,
ahol aztán a motor is ráesett. Mivel a baleset után csak órákkal késõbb találtak rá, a
túlélésre már semmi esélye sem volt. Halálhírére a volt iskolatársak, barátok, ismerõsök mellett szinte az egész motoros tár-

sadalom megmozdult. A temetés napján
az ország más részeirõl is sok motoros érkezett. Rendõri kísérettel vonultak végig a
városon, Tibi szüleinek háza elõtt tisztelegtek barátjuk emléke elõtt. Onnan a temetõbe hajtottak, ahol a motorokkal sorfalat álltak a bejárati út két oldalán. A gépeikrõl leszállva felsorakoztak a koporsónál. A gimnáziumból is nagyon sokan eljöttek. Sok százan vettek végsõ búcsút Tibitõl. Koporsóját bukósisakjával együtt
hantolták el a sírba. Talán százan is dobtak
virágot a sírba, s míg zuhogott a föld a koporsóra, felbõgtek a motorok — így búcsúztak a motoros társak.
Hargitai Lajos

A mesék világában

Góllövõlista: Geiger Zoltán (KIKE) 34 gól, Bor József (Pentagri) 34 gól, Kelemen Béla (Pentagri)
20 gól.

Fair Bútor-csoport
1. Siker FC
2. Alba Autósbolt Cece
3. Bad Boys
4. B. B. Truck SE
5. Hörpintõ
6. Horváth Ker.
7. Pusztaegresi fiúk
8. Spuri
9. Vasutas

13
10
8
6
5
4
3
2
2

- 2 2
2 3
1 6
2 7
1 8
2 8
2 10
2 9

90:21
73:39
57:33
44:53
43:60
44:49
31:48
47:81
21:66

39
32
26
19
17
13
11
8
8

Góllövõlista: Kovács Krisztián (Siker FC) 43 gól,
Kéring Zsolt (Hörpintõ) 18 gól, Horváth János
(Horváth Ker.) 18 gól.
Az LSCS felkészülési mérkõzései: február 7-én
12.00 LSCS—ABA, február 8-án 14.00 LSCS—
Vajta.
Gróf Ferenc

A magyar népmesék hetedhét országnyi világában kalandozhattunk szombaton délelõtt
a Madarász József Városi Könyvtárban, az „Olvassunk egymásnak!” címû program keretében. Aba, Alsószentiván, Cece, Nagylók, valamint a helyi Mészöly Géza Általános
Iskola és Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjai válogattak meseörökségünk darabjaiból erre az alkalomra néhány perces részleteket, írásokat. Több mint 50 gyermeket hallgathattunk meg; mindegyikük egy-egy emléklappal gazdagodva térhetett haza.
Ezen a délelõttön került sor a népmesepályázat díjkiosztására is, melyen 29 egyéni pályázó és 10 csapat indult. Több elsõ, második és harmadik helyezett is lett, akik könyvjutalomban részesültek, egy emléklap kíséretében. Emellett azok, akik mind a négy fordulón
részt vettek, tárgyjutalmat kaptak. Délután a felnõttek olvastak egymásnak Kazinczy Ferenc mûveibõl.
Hargitai Kiss Virág
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HITÉLET

Felhívás
Kérjük azokat a sárbogárdi, sárszentmiklósi, alapi, töbörzsöki, pusztaegresi,
rétszilasi, kislóki és sárhatvani jegyespárokat, akik a 2009-es évben római katolikus egyházi szertartás szerint kívánnak házasságot kötni, hogy 2009. február 15-éig személyesen jelentkezzenek a
sárbogárdi római katolikus plébániahivatalban.
Idõpont egyeztetése
a személyes találkozóra:
a 06-20/93-555-70-es, vagy a
06-30/219-68-16-os telefonszámokon.

Ökumenikus imahét
Alapon
Február 2-ától február 6-áig,
17.00 órai kezdettel

ÖKUMENIKUS
ÖSSZEJÖVETELEKET
TARTUNK.
Hétfõn a katolikus
testvéreknél kezdünk,
kedden a reformátusoknál
folytatódik az imahét, és így
váltakozva tovább.
Pénteken szeretetvendégséggel
zárunk.
Szeretettel várunk mindenkit!
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

LENGYEL ISTVÁN
(a sárbogárdi Videoton
nyugdíjas fõkönyvelõje)
2009. február 1-jén,
életének 67. évében elhunyt.
Temetése február 6-án, 13 órakor lesz
a sárbogárdi Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

DIÓSZEGI TIBOR
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet
a motorosoknak, akik példásan
megemlékeztek fiunkról,
valamint a Szentlélek
Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család
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KÁLVINIZMUS
A kálvinizmus gyûjtõfogalom, amely a protestantizmus mindazon formáit jelenti,
amelyek Kálvintól származtatják magukat.
A reformált kereszténység, saját megfogalmazása szerint, az „Isten Igéje szerint reformált egyház”. Ezzel kapcsolatban elsõsorban a gyülekezeti elvet kell említenünk,
másodsorban a kiválasztottság-tudatot
(predesztináció-tant), és az ezzel összefüggõ szigorú vallásosságot. Fontos továbbá a
politikai ellenállás joga.

Egyházközösségi rend
A reformátor 1541 õszén készült Genfi egyházi rendelkezéseiben, az Ordonnances
Ecclésiastiques-ban fogalmazza meg egyházfelfogásának alapjait. Számára az egyház — ellentétben a katolikus felfogással —
nem hierarchiát jelent, és nem is hivatalként fogja fel, minként Luther. Kálvin számára az egyház sokkal inkább az a hely,
ahol Isten evilági uralma megjelenik.
A gyülekezeteknek ehhez maguk választotta segítõkre van szükségük. Kálvin bibliai—apostoli alapokon négy ilyen „rendet”,
vagy „hivatalt” nevez meg. Ezek jelentik a
kálvinista gyülekezetek zsinati rendszerû
felépítésének alapját:
— A „pásztorok” legfontosabb kötelessége, hogy helyesen prédikáljanak.
— A „doktorok” hatásköre a vallási tan
tisztaságán õrködni.
— A „presbiterek” („idõsebbek”) felügyelik a gyülekezet tagjainak életvitelét.
— Végül pedig a „diakónusok” szociális feladatokkal (például betegápolással, szegények gondozásával) foglalkoznak.
Hogy az általa szükségesnek tekintett egyházi fegyelmet megteremtse, Kálvin két ellenõrzõ hatóságot állít fel. A lelkészi konferencia („vénérable compagnie” = tiszteletre méltó társaság) a tanítás tisztaságán õrködik, a konzisztórium (lelkészek és presbiterek) az egyház erkölcsi rendjét vigyázza.
Felelniük kell mindazoknak, akik a „gyülekezetben gonosz példájukkal botránkozást
okoznak. Elõcitáltatnak a káromkodók, az
iszákosok, a kurválkodók, a kötekedõk, a
viszálykodók, a táncolók, az elõtáncosok és
effélék”. A büntetések a nyájas intéstõl a
megrovásig, az egyházi bírságig, a nyilvános
eklézsia-megkövetésig, a számûzetésig és
még keményebb büntetésekig terjednek.

A konzisztóriumi
jegyzõkönyvekbõl
1542. március 16-án a felügyelõ hatóság
jegyzõkönyvei egy valószínûleg még „enyhébb eset”-rõl emlékeznek meg: „hitérõl
kérdezve azt feleli, hogy azt nem érti jól. Elmondta az Úr imáját; a hitvallást nem tudja
elmondani (…) Illõképpen megintettük, és
felszólítottuk, hogy az eddiginél gyakrabban látogassa a prédikációt, és tanulja meg
a hitvallást.”
1546. augusztus 31-én a közösség egy nõi
tagjáról jegyzik fel: „… Nagyon nyakas. Eldöntetett, hogy ismét járnia kell egy lelkészhez, és mindennap meg kell hallgatnia a

prédikációt; az úrvacsorától pedig eltiltassék.”
Az ellenállás joga, Kálvin zsinati egyházszervezete az állammal és az abszolút uralkodókkal szemben is erõsíti az egyházat. Az
elsõsorban ott van így, ahol a reformátusok
kisebbségben vannak. Öntudatosan védekeznek mindenfajta elnyomás ellen. A lutheránusokkal ellentétben, akik a Rómaiakhoz írt levél 13. fejezete alapján keresztényi kötelességüknek tekintik az állam iránti
engedelmességet, a kálvinisták elõször alaposan megvizsgálják, hogy vajon a felsõbbség méltó-e hivatalára. Ha nem így van,
megengedett az „ellenállás”. Ha a felsõbbség többé nem Isten dicsõségét szolgálja,
megszûnik felsõbbségnek lenni. Kálvin szerint végsõ soron mindenfajta állami rend a
közösségre vezethetõ vissza, amely Isten
népét alkotja. Ezzel vallási szempontból
alapozza meg a népfelség gondolatát,
ugyanakkor pedig a szabadság és az önigazgatás eszméjét.

A predesztináció tana
Kálvin az ember eleve elrendelt voltáról (a
predesztinációról) szóló tanában azt a nézetet képviseli, hogy Istentõl való kegyelmi
kiválasztás révén egyes emberek üdvösségre, mások kárhozatra jelöltetnek ki (predesztináltatnak). E kiválasztás-gondolat
középpontjában azonban Kálvinnál nem az
ember, hanem a szuverén Isten áll. Mindenhatóságából és szuverenitásából szükségszerû, hogy a kegyelmi kiválasztást is teljesen szabadon gyakorolja.
A predesztináció gondolatának kifejtése az
1559-es Institutióban: „Isten azon könyörül, akin akar, s azt teszi megátalkodottá,
akit akar, mondja az apostol (Róm 9,18).
Látod-e hát, hogy mindkettõ Isten akaratától függ? Amiként tehát nem tudjuk más
okát adni annak, hogy övéit irgalmasságára
méltatja, mint hogy így tetszik neki, arról,
hogy másokat miért vet el, ugyancsak nem
mondhatunk egyebet, mint hogy ez az Õ
akarata…”
Kálvin hittana Pál apostol Rómabeliekhez
írt levelére épül fel. A teremtõ, megváltó és
az eleve elrendelõ Isten dicsõsége áll a középpontban. A vallás nem egyéb, mint a bûnös, de kegyelmet nyert ember bizodalma,
és engedelmessége Isten iránt. Kálvin maga
úgy véli, hogy a predesztináció tana egyértelmûen levezethetõ a Bibliából. Ezzel kapcsolatban aztán a hitújítás teológusai között
is jelentõs nézeteltérések támadnak. A történelem késõbbi szakaszaiban ez a tan nagy
befolyást gyakorol, mivel képviselõinek
erõs öntudatot kölcsönöz. A kiválasztottság
gondolata nem bénítólag, hanem ösztönzõleg hat. A kiválasztottság felismerése az Isten dicsõségére végzett szorgalmas és becsületes munkára kötelezte a kálvinistákat,
s anyagi gyarapodásukban Isten áldását látták. A kálvinizmus — követõinek vallási
alapokon álló, kiemelkedõ munkaerkölcsével — jelentõsen hozzájárul a modern kapitalizmus létrejöttéhez.
Forrás: A kereszténység krónikája
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RONEKO-KUPA 2009 U13 — döntõ
2009. 01. 31-én a Fejér Megyei Labdarúgó
Szövetség rendezésében zajlott Székesfehérváron, a FÕNIX mûfüves csarnokában
a RONEKO-KUPA U13-as teremlabdarúgó-torna döntõje.
A selejtezõbõl továbbjutva három mérkõzést játszottak a csapatok a végsõ helyezés
eldöntéséért.
11.00 Sárbogárd—Csákvár 2-7
12.30 Sárbogárd—Alba Regia 4-1
14.00 Sárbogárd—BFC Siófok 1-6
Az elsõ mérkõzésen a hasonló játékerõt
képviselõ csapatok küzdelmébõl az egyéni
hibákat könyörtelenül kihasználó Csákvár
került ki gyõztesen. Vereségünk túlzott, de
megérdemelt.
Az Alba Regia ellen kissé felforgatott csapattal (sérülés, taktikai ok), maximális
koncentráltsággal, nagy akarattal, szépen
játszva, magabiztosan hoztuk a mérkõzést.
A BFC Siófok csapata ezen a tornán kiemelkedett a mezõnybõl. A nagy bizonyítási vágynak kapkodás lett a vége, és jogosan kaptunk ki. Ezen a mérkõzésen érzõdött igazán, hogy miben kell fejlõdnünk.
Technikai tudásban felvettük a versenyt,
de õk agresszívabban és gyorsabban játszottak. Hasonló mérkõzésekre lenne
szükségünk a továbbfejlõdés érdekében.
Összességében büszkék lehetünk a csapatunkra, amely a rangos és nagyszámú me-

zõnyben (16 csapat indult) a III. helyezést
érte el.
Egyénileg a legjobb kapust, a legjobb mezõnyjátékost és a gólkirályt jutalmazták. A
szervezõk döntése alapján az U13-as mezõny legjobb kapusa NÉMETH KRISTÓF, Sárbogárd. A díjat óriási taps kíséretében vette át fiatal kapusunk.
Az LSC Sárbogárd csapata: Sümegi Zsolt,
Pajor Tamás, Goldberger Marcell, Husvéth Zsolt, Csendes Ádám, Luczek Roland, Németh Kristóf, Demeter Dávid,

Szente Márkó, Freschli Barnabás, Dániel
Mózes, Németh Attila, Szúnyogh Richárd,
Palásti Ármin, Léhmann Balázs, Kovács
Roland, Keresztes Imre, Kovács Kornél.
Köszönet a szülõknek a biztatásért, akik ismét nagy számban voltak jelen!
Köszönet az Aranylabda Alapítvány Sárbogárdnak, hogy finanszírozta az utazást!
GRATULÁLOK, SRÁCOK!
Pajor László, LSC Sárbogárd

Február 6-án, pénteken, és 7-én, szombaton, 19 órakor

Valami Amerika 2.
Színes, magyar vígjáték

A lottónyereménybõl Tamás végre leforgathatta a Bûnös várost, ami a nagy remények ellenére megbukott a mozikban. Tamás vigasztalhatatlan. A három fiú egy Ákoshoz postán érkezett képeslap alapján Alex nyomára jut, aki épp most jött ki a
sittrõl Amerikában. Alex újabb álnéven egy East—West címû
darab jogaira pályázik. Kiderül az is, hogy Alexnek muszáj
színpadra állítani a darabot, mert Balával, a magyar maffiózóval csak így tudja rendezni piszkos ügyeit. Nagy úr a bosszúvágy, a fiúk abban bíznak, hogy ha megtalálják Alexet, és megveszik elõle az East—West jogait, végre visszaszerzik a 60 milliójukat, amivel Alex lelépett. Irány Amerika! Ám természetesen újabb svindli van a dologban, így végül Tamásra vár a feladat, hogy megrendezze a darabot Pesten. Egy New York-i
lapdance bárból elõkerül Timi is, és persze fõszerepre vágyik...
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Nagymama
receptjei

Évforduló

Rakott tarhonya
Hozzávalók: 25 dkg tarhonya, 25 dkg zöldpaprika, 15 dkg vöröshagyma, 15 dkg paradicsom, 2 dl tejföl, 4 db fõtt tojás, 2 pár
virsli, 15 dkg reszelt sajt, 1 dl olaj, pirospaprika, só, bors.
Elkészítés: a tarhonyát kevés olajban aranysárgára pirítjuk, és dupla mennyiségû forró
vízzel felöntjük. Fedõ alatt, takarékon puhára
pároljuk. Az apróra vágott hagymát egy kis
olajban megfonnyasztjuk, pirospaprikával
megszórjuk, beletesszük a feldarabolt zöldpaprikát, paradicsomot, sózzuk, borsozzuk
(lecsót készítünk belõle). Amikor elkészült,
belekeverjük a tejfölt. A virslit felkarikázzuk.
Kivajazott tûzálló tál aljára terítjük a tarhonya
1/3-át, rátesszük a lecsó felét, majd a karikára vágott tojás és a virsli felét, aztán megint a
tarhonya, lecsó, tojás, virsli, végül tarhonya
következik. A tetejét meglocsoljuk a tejfölös
lével, reszelt sajtot hintünk rá, és jól átsütjük.

Kétszínû csábítás
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg vaj, 30 dkg
cukor, 6 db tojás, 30 dkg liszt, 7,5 dkg étkezési keményítõ, 1 cs. sütõpor, 1,5 dkg
kakaó, 1 üveg meggybefõtt. A krémhez:
1/2 l tej, 12 dkg cukor, 1/2 rúd vanília, vagy
1 cs vaníliás cukor, 4 dkg étkezési keményítõ, 4 db tojássárgája, 25 dkg lágy vaj, 5
dkg porcukor. A díszítéshez: 10 dkg étcsokoládé.
Elkészítés: a tésztához a vajat a cukorral habosra keverjük, majd a tojásokat egyesével
beledolgozzuk. Hozzákeverjük az étkezési keményítõvel és sütõporral összeszitált lisztet.
A tészta egyik felébe belekeverjük az átszitált
kakaóport.
Egy közepes tepsit kivajazunk, majd zsemlemorzsával beszórjuk, vagy egyszerûen sütõpapírral béleljük, és a kakaós tésztát belesimítjuk. Szétterítjük rajta a lecsöpögtetett
meggyet, majd a sárga tésztával befedjük.
(Nagy tepsiben is készülhet, de akkor vékonyabb lesz!) 180 fokra elõmelegített sütõben
kb. 40-45 percig sütjük. Utána kihûtjük.
A krémhez néhány evõkanálnyi tejet félreteszünk, a maradékot 4 dkg cukorral és a vaníliával felforraljuk.
A maradék cukrot, az étkezési keményítõt és
a tojások sárgáját a megmaradt tejjel kikeverjük, és ezt a keveréket a forró tejhez öntjük. Folyamatosan kevergetve besûrítjük,
majd kihûtjük. A vajat a porcukorral habosra
keverjük. A kihûlt pudingot apránként a vajkrémhez adjuk.
A krémet a sütemény tetején egyenletesen
elsimítjuk, és hûtõbe tesszük teljes dermedésig. A csokoládéból forgácsokat készítünk,
és a süteményt ezzel díszítjük.

Végigmentek-e már, tisztelt polgártársak,
a vasútállomástól Sárszentmiklósig a sárbogárdi Ady Endre úton? Ha igen, gratulálok, szép séta volt. Legalábbis a megtett
kilométerek tekintetében volt szép, egyéb
esztétikai élményekben sajnos kevésbé részesültek. Na, de ha valaki mondjuk csak a
teljesítmény kedvéért végigment ezen az
úton, vajon gondolt-e csak egy pillanatig is
a névadóra, Ady Endrére? Ha akad kis városunkban ilyen ember, azzal én szívesen
elbeszélgetnék egy kávé mellett Ady Endrérõl.
A múltkor a rádióban nem kisebb ember,
mint Tõkés László püspök azon kesergett,
hogy ma Magyarországon nincs egyetlen
próféta sem, mint volt régebben Kossuth
Lajos, Széchenyi István vagy épp Ady Endre. Mert próféta volt ez a költõ abban az értelemben, hogy valami Istentõl rendelt
módon úgy mondta ki a legfontosabb kimondanivalókat, hogy szavai visszhangot
keltettek a lelkekben. Nem is tudjuk, tisztelt sárbogárdiak, hogy büszkének kellene
lennünk, mivel rekordhosszúságú fõutcánk épp róla kapta a nevét.
Ez az ember nem tudott úgy öt sort leírni,
hogy a szövege ne különbözzön minden
más ember mindenféle más öt sorától. Ez
azt jelenti, hogy egyéniség volt, kiválóság
ennek minden áldásával és átkával együtt.
És ezt tudta magáról, ez is hozzá tartozik a
prófétasághoz. De nem ám Jónás-féle próféta, aki rühelli a prófétaságot, és hajón
szökne el az isteni rendelés elõl. Ady fölvállalta a szerepet. És kora szemébe vágta
az igazságait, mint Ézsaiás. A tehetség
megszállottságától és az öntudattól átfûtött szavai messze hangzóak lettek, a gimnazisták a pad alatt olvasták az akkor még
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az ifjúság számára tiltott köteteit. Ki mert
volna magáról ilyen mondatot leírni: „nem
lesz itt semmi, soha — Nélkülem”? Nem finomkodott. „Nekünk Mohács kell” — dobta a magyarság képébe a szörnyû mondatot
arra utalva, hogy nekünk valami nemzeti
katasztrófára van szükségünk ahhoz, hogy
összekapjuk magunkat. Kinyitom a verseskönyvét, s szinte találomra ilyen mondat üt
meg: „bárki taknyost egy bõsz iram fölrepít.
Seregesen a senkik, jönnek, megrabolnak,
elköszönnek”. Mindnyájan ismerjük feljajdulását az ország állapotáról: „Hej, égignyúló giz-gazok, — Hát nincsen itt virág?”
Az „égig-nyúló giz-gazok” látomása borzongatóan idéz mai magyar állapotokat,
amikor az élõsdiség, kártékonyság, közpénz-rablás tényleg az egeket veri, és elnyom mindent, ami virág lehetne: szépség,
jövõ, ígéret. Ady mert kegyetlen lenni,
nem félt zsiványtanyának, „ékes kövekbe
fölburkolt Hazugság”-nak nevezni az Országházat, merte azt mondani a magyarról, hogy „vertnek született, nem verõnek”,
képes volt ilyen sorokat leírni, hogy „ki
egyszer rugott a magyarba, — szinte kedvet
kap a rugáshoz”.
Próféta volt, máig nincs párja. A múlt héten volt épp kilencven éve, hogy meghalt.
(L. A.)

Heti idõjárás

A következõ napokban eleinte enyhe és
váltakozó nedvességtartalmú léghullámok érik el hazánkat. A déli megyéinkben akár 15°C fölé is emelkedhet a
hõmérséklet. A hétvégén egy ciklonrendszer éri el a Kárpátok térségét, egyre többfelé várható esõ, záporesõ, néhol esetleg zivatar is kialakulhat. A hidegfront átvonulását megerõsödõ
északnyugati szél, záporok, majd hózáporok kialakulása jellemzi. Erõsen lehûl a levegõ, megjelennek az éjszakai
fagyok, és csökken a nappali felmelegedés.
www.metnet.hu

Minden nap
8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Mese az aggódó házról
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
ház. Nem különbözött semmiben sem a
többi háztól, õ is emeletekbõl és szobákból
állt. Egészen jól eléldegélt, csak az volt a
baja, hogy idõrõl idõre sötét gondok gyötörték. Ilyenkor másra sem tudott gondolni, csak arra, hogy: „Jaj, mi lesz velem, ha
lepotyog a vakolatom, vagy beázik a tetõm? Jaj, mi lesz, ha majd egyszer lebontanak?”
Mivel csak a saját gondolataival volt elfoglalva, egyre kevésbé vette észre, hogy milyen szépen süt rá a Nap, milyen szép körülötte a világ, és milyen kedvesek a közelben
lévõ házak.
Egyszer aztán megelégelte ezt az állapotot, és elhatározta, hogy változtat rajta.
Csak azt nem tudta, hogy mitévõ legyen,
hová, kihez forduljon tanácsért, segítségért. Amint így töprengett magában, üdítõ
álomba merült. Álmában — érdekes módon — egy házban találta magát. Szétnézett, és látta, hogy milyen sok terem van itt.
Ezek a termek valójában szépek voltak, de
észrevette, hogy itt-ott elkelne némi kis javítás: egy kis festés, egy kis takarítás, rendrakás, egy kis átépítés. Végigsétált ezeken
a szobákon, és igen jól érezte magát. Hirtelen azt vette észre, hogy egyre szebb, fényesebb, gazdagabb termekbe jut. Megcsodálta a falakat, a díszítéseket és a pompás tervezést, majd egyre beljebb ment az
épület belsejébe. Útja során mindinkább
ragyogóbb és csodálatosabb termekbe érkezett, ahol lágy, simogató zene hallatszott. Jól tudta, hogy ez a muzsika csak neki szól, s addig hallgatja, amíg kedve tartja.
A termek olyan gazdagok voltak, hogy
nem is tudta apróra megfigyelni õket, csak
ment, ment elõre, mert érezte, hogy valami
megfoghatatlan dolog vár rá.
És végül megérkezett. Ott állt az utolsó, a
legbelsõ terem ajtajában, és magába fogadta ezt a még soha nem látott szépséget.
Teljes lényével átélte a csodát, látta a terem minden részletét, gyönyörködött a színekben, képzeletben végigsimogatta a falakat, érezte ezt az egyedi, semmi mással
össze nem hasonlítható illatot, és hallotta a
terem muzsikáját. Ahogy mindezt átélte,
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TAGTOBORZÓ
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2009. február 17-én 18 órakor.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk.
Szervezõk

Rejtvény
1. Ki volt Miltiadész?
a. hadvezér
b. költõ
c. uralkodó

2. A Nemzeti Múzeum elõtt
kinek a szobra áll?
a. Petõfi Sándor
b. Széchenyi István
c. Arany János
minden porcikájában átérezte, lábai önkéntelenül megindultak a terem közepe
felé. Ott mélyet szippantott ebbõl a nagyszerû, gyógyító illatból, és akkor ott a
legbelsõ szoba kellõs közepén rájött, hogy
ez itt õ maga.
A felismerés mélységes békével és nagy
örömmel töltötte el. Tudta, hogy ez az a
szoba, amit már eddig is keresett, mert itt
választ kap minden kérdésére, és bármikor
eljöhet ide segítségért, tanácsért.
Fel is tette rögtön az elsõ kérdést, majd kis
idõ múlva megkapta a választ is. Megköszönte, még egyszer körbetekintett a csodák termén, és elindult kifelé. Ahogy haladt egyre kijjebb, áthaladva a szobákon,
megpillantotta azokat a dolgokat, amelyek
ahhoz kellettek neki, hogy a tanácsot megvalósíthassa. Összeszedte hát õket szépen
sorban. Volt, ahol egy új téglát talált, volt,
ahol takarítóeszközöket, volt, ahol habarcsot, vagy tetõcserepeket — mindent, amire csak szüksége volt.
Tudta tehát a választ, és megvolt minden
hozzávaló is, így nekilátott a megvalósításhoz.
Legnagyobb örömére sikerült is, s ennek
úgy megörült, hogy ezután gyakran megismételte ezt az utat, s valamilyen formában
mindig kapott tanácsot. Volt, amikor várni
kellett a válaszra, de tudta jól, hamarosan
megérkezik, s addig türelemmel volt. Termeiben csodálatos módon mindent megtalált, amire csak szüksége volt a tanács megvalósításához.
Ezektõl a változásoktól és élményektõl
már egyre többször volt vidám, a gyötrõ
gondolatok mindinkább elmaradtak, és
lassan kialakult életében a harmónia. Idõvel azt is észrevette, hogy milyen fényesen
süt rá a Nap, és micsoda nagyszerû házak
vannak a környéken. Így élt, éldegélt, közben egyre szebb és egészségesebb lett, tiszta ablakai egyre tökéletesebben tükrözték
vissza a napsugarakat. Aki kívülrõl látta õt,
csak gyönyörködött, s csodálkozva fedezte
fel, hogy ez a ház nemcsak kívülrõl — ablakaival — szórja az éltetõ napfényt környezetére, hanem benne magában is egy
fénylõ nap ragyog.
Szabó Judit: Spirituális mesék

3. Kiskoromban nyersen esznek,
ízét adom a levesnek.
Barátom a petrezselyem,
egy csomóba kötik velem.
Mi vagyok?
Beküldési határidõ: február 10.
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Február 7., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hét
mérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 KészPénz
11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10
Fogadóóra 12.40 EgészségABC 13.10 Pom Poko – A
Tanukik birodalma 15.15 Gyermekszínház 16.10 Teknõc
a láthatáron 16.40 Géniusz 17.10 Szegény milliomosok
18.00 Az étterem 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás
20.15 Poirot történetei 21.05 Hippolyt 22.45 Leány
gyöngy fülbevalóval 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.45
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.55
Disney-rajzfilmek 9.40 Így készült — Volt 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.50 Havazin 13.25 A dadus 13.55 A hálózat csapdájában 14.50 Mr. És Mrs Smith 15.50 Eltûntnek nyilvánítva 16.45 Bosszúállók 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 Men In Black – Sötét zsaruk 21.05
Rajtaütés 22.50 Bérgyilkosok 1.15 Töketlenek 2.45 Fejezetek az állatvilág történetébõl 3.10 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.45 Mókás állatvilág 10.15
Doktorológia Leslie Nielsen módra 10.45 Kalandjárat
11.10 A világ legerõsebb emberei 11.15 Babavilág
11.45 Egy rém rendes család Budapesten 12.15 Így készült a Made In Hungária címû zenés film 12.40 Hegylakó 13.40 Charlie – Majom a családban 14.40 Bûbájos
boszorkák 15.40 Az igazság harcosai 16.35 Két cowboy
New York-ban 18.30 Tények 19.05 Elektra 20.50 Kapj
el, ha tudsz! 23.30 Ragyogás 1.10 Mentõhelikopter
2.10 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 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
20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.53
Zene 21.04 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Február 8., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.05 „Így szól az Úr!” 9.10
Engedjétek hozzám… 9.20 Katolikus krónika 9.45 Útmutató 10.10 Egyházi naptár 10.25 Református magazin 10.50 Református ifjúsági mûsor 11.00 Katolikus
mise 12.00 Hírek 12.10 TS Jégkorong Olimpiai Selejtezõ Torna 14.45 Az Alpok mítoszai 15.40 Légfrissítõ
16.10 Fõtér 17.05 Kultúrház 17.55 Panoráma 18.30
Elisa di Rivombrosa 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A szólás
szabadsága 22.00 Múlt-kor 22.25 Hírek 22.30
Sporthírek 22.40 TS — Sport7 23.35 TS – Motorsport
0.05 MTV Hangerõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infómánia 6.30
Digimonok 6.50 Kölyökklub 9.10 Mp4orce 9.30 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 9.50 Star Wars – A klónok
háborúja 10.20 Receptklub 10.40 Játék 11.40
MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Tuti gimi 13.00 Doki
14.00 Dirty Dancing 14.30 M, mint muskétás 15.25 Idõbe zárva 16.25 Valóságos zseni 18.30 Híradó 19.05
Cobra 11 20.00 Állj, vagy jövök! 21.55 Heti hetes 23.10
Christine 1.15 Portré 1.45 Vérbeli hajsza
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.15 Törekvõ tanerõk 10.45 Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.45 Fekete nyíl 12.45 Miért
pont Brian? 13.40 Psych – Dilis detektívek 14.45
Smallville 15.45 Kyle, a rejtélyes idegen 16.45 Az elveszett aranyváros fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Ha igaz volna… 21.45 „11:14” 23.30 A John
Malkovich menet 1.20 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel
11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35
Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rádiószín-

ház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

Február 9., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 9.55 Történetek a térrõl 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35
Roma magazin 14.05 Domovina 14.35 Kárpát expressz
15.00 Pénz-vidék 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Szempont
17.10 MobilVers 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek
17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai 19.20
MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 A TV ügyvédje 21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este
22.45 Kultúrház Ma 22.55 MobilVers 23.05 Visszajátszás 23.45 Kultúrház 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 V.I.P. – Több, mint testõr
12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00
Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.05 Dr.
Csont 23.10 A tinizombik visszatérnek 0.55 Reflektor
1.10 Bundesliga 2.25 Autómánia 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.00 Kvízió
délelõtt 10.35 Teleshop 11.40 Kvízió 12.40 Álomhotel
14.25 Capri – Az álmok szigete 15.25 Zorro 16.25 Bostoni halottkémek 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán
21.20 NCIS – Tengerészeti helyszínelõk 22.20 Gyilkos
számok 23.20 Különleges ügyosztály 0.15 Tények este
0.45 Futball faktor 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25
Weöres Sándor mondja el verseit 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Február 10., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 9.55 Istálló sok-sok állattal 10.10 Vezérlõ fény
11.30 Pörög az élet 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35
Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Kárpát expressz 15.00 Sírjaik hol domborulnak… 15.30 Szívtipró
gimi 16.20 A la Carte 17.10 MobilVers 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.35 Egy lépés elõre 18.30 McLeod
lányai 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Demjén 60
22.10 Kedd este 22.45 Kultúrház Ma 22.55 MobilVers
23.00 Médiamix 23.30 Az élet, amirõl álmodtunk 1.15
Hírek 1.20 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Jumanji 12.00 Hírek 13.20
Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.20 Terminátor – Sarah Connor krónikái
22.05 Túsztárgyalók 23.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.45 Reflektor 0.05 Partypoker.net 1.10 Egy
rém rendes család 2.05 Ufózsaru 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.05 Kvízió
délelõtt 10.40 Teleshop 11.45 Kvízió 12.45 Hét törpe
14.25 Capri – Az álmok szigete 15.25 Zorro 16.25 Bostoni halottkémek 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán
21.20 Született feleségek 22.20 Rúzs és New York
23.20 A médium 0.15 Tények este 0.45 Egérút 2.25
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
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közben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25
Weöres Sándor mondja el verseit 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Február 11., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 9.55 A mindentudó madár 10.10 Vezérlõ fény
11.30 Pörög az élet! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35
Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Kárpát
expressz 15.00 Kormányváró 15.30 Szívtipró gimi
16.15 A TV ügyvédje 17.05 MobilVers 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod
lányai 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Fonogram – Magyar Zenei Díj
22.10 Szerda este 22.45 Kultúrház Ma 22.55 MobilVers
23.05 Lapozó 23.30 Az élet, amirõl álmodtunk 1.10
Hírek 1.15 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Kitörés 12.00 Hírek 13.15
Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.20 Evolúció 23.30 Az egység 0.20 Reflektor 0.45 Egy rém rendes család 1.45 Ufózsaru 2.40
Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.05 Kvízió
délelõtt 10.40 Teleshop 11.45 Kvízió 12.45 Ennivaló a
csaj 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.25 Zorro 16.25
Bostoni halottkémek 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán
21.15 Doktor House 22.20 Shark – Törvényszéki ragadozó 23.20 A Donnelly-klán 0.15 Így készült a
Hungarythm – A tánc életre kelt címû produkció 0.45
Tények este 1.15 Baseball ászok 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24
Weöres Sándor mondja el verseit 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti 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 20.26 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 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Február 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 9.50 Varsó – Tegnap és ma 10.10 Vezérlõ fény
11.30 Pörög az élet! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35 Rondó 14.05 Együtt 14.35 Kárpát Expressz 15.00 Gyermek
élet 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Önök kérték! 17.10
MobilVers 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy
lépés elõre 18.35 McLeod lányai 19.20 MobilVers 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont
21.10 A la Carte 22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház
Ma 22.55 MobilVers 23.00 Érintettek II. 0.10
Magánbeszélgetések 1.05 Hírek 1.10 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 A végtelen történet 2. 12.00
Hírek 13.15 Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 A megállíthatatlan 23.15
Házon kívül 23.50 Ments meg! 0.45 Reflektor 1.05
Infómánia 1.40 Egy rém rendes család 2.30 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.30 Kvízió délelõtt 10.00 Teleshop
11.05 Kvízió 12.05 Jerry Maguire – A nagy hátraarc
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14.25 Capri – Az álmok szigete 15.25 Zorro 16.25
Bostoni halottkémek 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal
a tortán 21.20 A pók hálójában 23.15 4400 0.10 Tények este 0.40 Strucc 1.15 4400 2.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00
Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Weöres Sándor mondja el verseit
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti 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 20.27 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 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Február 13., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Sant Angelo – Egy kórház hétköznapjai 9.50 A kanadai sarkvidék 10.10 Vezérlõ
fény 11.30 Pörög az élet! 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Sorstársak 12.50 Légfrissítõ 13.20 Körzeti magazinok 14.20 Közlekedõ 14.20 Kárpát expressz 14.50 Évgyûrûk 15.35 Ablak 16.20 100 év –
Játék a színház 17.10 Mobilvers 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.45 Egy lépés elõre 18.35
McLeod lányai 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Poirot történetei – Randevú a halállal 21.10 Tûzvonalban 22.05
Péntek este 22.40 Beugró 23.40 A bajusz 1.10
Afrikai képek 2.05 Hírek 2.10 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00
Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Lavina 12.00 Hírek
13.15 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Szívek szállodája 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00
Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i
helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék 23.20 A hatalom
hálójában 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Árnyék a
napon 2.30 Egy rém rendes család 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.05 Kvízió délelõtt 10.40 Teleshop 11.45
Kvízió 12.45 Az olajherceg 14.25 Capri – Az álmok
szigete 15.25 Zorro 16.25 Bostoni halottkémek
17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40
Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.20 Bumeráng 23.25 Hõsök 0.20 Tények este 0.50 Tycus – A
halál üstököse 2.25 Drága testek 3.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00
Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Weöres Sándor mondja el verseit
13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti 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 20.26 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 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén
a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének
mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Febr. 7., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci: P.egresi fiúk—Bad Boys, Siker FC—Spuri, Kézilabda-emléktorna 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Beszélgetés Monhaltné Patkós Máriával (44’), Monhalt-kiállítás
(32’), Emlékezés az Apponyi családra (69’), Schönborn
Mária néni (82’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Ozorai
huszárok (32’), Szelídvízország (40’), Trombi (8’), 20 éves
öregdiákok (90’), II. Mad Bikers Party (44’)
Febr. 8., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Beszélgetés Monhaltné Patkós Máriával (44’), Monhalt-kiállítás
(32’), Emlékezés az Apponyi családra (69’), Schönborn
Mária néni (82’) 13.00 Heti híradó 15.00 Dr. Makkos Norbert elõadása 1. (70’), A magyar kultúra napja Miklóson
(20’) és a gimnáziumban (30’), Filmszemle (30’), Bemutatkozik a Fejérvíz (30’) 19.00 Heti híradó 20.00 Az ember rendeltetése 5. (70’), Tûz az oltáron (90’)
Febr. 9., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ozorai huszárok
(32’), Szelídvízország (40’), Trombi (8’), 20 éves öregdiákok (90’), II. Mad Bikers Party (44’) 13.00 Heti híradó 15.00
Teremfoci: P.egresi fiúk—Bad Boys, Siker FC — Spuri,
Kézilabda-emléktorna 19.00 Heti híradó 20.00 Beszélgetés Noé Laci bácsival (kb. 80’), Olvassunk egymásnak! 1.
(60’), Beszélgetés dr. Plihál Katalinnal (ism. 88’)
Febr. 10., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az ember rendeltetése 5. (70’), Tûz az oltáron (90’) 13.00 Heti híradó
15.00 Beszélgetés Noé Laci bácsival (kb. 80’), Olvassunk
egymásnak! 1. (60’), Beszélgetés dr. Plihál Katalinnal
(ism. 88’) 19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Makkos Norbert elõadása 2. (65’), Búcsú Diószegi Tibortól (kb. 20’), Cecei borbarátok (35’), Borverseny Sárbogárdon (ism. 12’)

Febr. 11., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Makkos
Norbert elõadása 2. (65’), Búcsú Diószegi Tibortól (kb.
20’), Cecei borbarátok (35’), Borverseny Sárbogárdon
(ism. 12’) 13.00 Heti híradó 15.00 Trombi 2. (8’),
Nagylóki Talpasok (ism. 33’), Philia-koncert (ism. 80’),
Pingpong: Sárbogárd—Szondi (35’), Sárbogárd—Balatonalmádi (45’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci: OMV—Pentagri, Haladás—Reál Margit, Kézi:
T-34—Lelkes Ifjak, Ferta Gumi—Gázmodul
Febr. 12., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci: OMV—Pentagri, Haladás—Reál Margit, Kézi:
T-34—Lelkes Ifjak, Ferta Gumi—Gázmodul 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Makkos Norbert elõadása 2.
(65’), Búcsú Diószegi Tibortól (kb. 20’), Cecei borbarátok
(35’), Borverseny Sárbogárdon (ism. 12’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése 5. (70’), Tûz
az oltáron (90’)
Febr. 13., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Trombi 2. (8’), Nagylóki Talpasok (ism. 33’), Philia-koncert (ism. 80’), Pingpong: Sárbogárd—Szondi (35’), Sárbogárd—Balatonalmádi (45’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Az ember rendeltetése 5. (70’), Tûz az oltáron (90’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Dr. Makkos Norbert elõadása 2. (65’), Búcsú Diószegi Tibortól (kb. 20’), Cecei
borbarátok (35’), Borverseny Sárbogárdon (ism. 12’)
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!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Február 5., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: B. B. Truck–Horváth Ker. (43’), Pentagri–
Toledo 2005 (42’), Kézilabda: Alap–Gréta (45’), Seregélyes–Ötye (50’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között
mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Az ember rendeltetése – 4. (77’), Timóteus Társaság (77’)
Február 6., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Makkos Norbert bíró elõadása – 1. (65’), Dobkavalkád és a
Los Andinos együttes (91’) 13.00 Heti híradó 14.00 Az ember rendeltetése – 4. (77’), Timóteus Társaság (77’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A kultúra napja
Sárszentmiklóson (20’) és a gimnáziumban (23’), A
nagylóki Talpasok (33’), Modellezõk (30’), Apponyi család
(69’)
Február 7., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Kézilabdameccs Diószegi Tibor emlékére (69’), Teremfoci:
Pusztaegresi fiúk – Bad Boys (42’), Siker FC – Spuri (40’),
Asztalitenisz (45’) 13.00 Heti híradó 14.00 Lélekút
Schönborn Mária nénivel (82’), Monhaltné Patkós Mária
kiállítása és beszélgetés (ism. 76’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Makkos Norbert bíró elõadása – 1.
(65’), Dobkavalkád és a Los Andinos együttes (91’)
Február 8., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Lélekút Schönborn Mária nénivel (82’), Monhaltné Patkós
Mária kiállítása és beszélgetés (ism. 76’) 13.00 Heti híradó

14.00 A kultúra napja Sárszentmiklóson (20’) és a gimnáziumban (23’), A nagylóki Talpasok (33’), Modellezõk
(30’), Apponyi család (69’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése – 4. (77’), Timóteus
Társaság (77’)
Február 9., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Makkos Norbert bíró elõadása – 1. (65’), Dobkavalkád és
a Los Andinos együttes (91’) 13.00 Heti híradó 14.00 Kézilabdameccs Diószegi Tibor emlékére (69’), Teremfoci:
Pusztaegresi fiúk – Bad Boys (42’), Siker FC – Spuri (40’),
Asztalitenisz (45’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Lélekút Schönborn Mária nénivel (82’), Monhaltné
Patkós Mária kiállítása és beszélgetés (ism. 76’)
Február 10., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Az ember rendeltetése – 4. (77’), Timóteus Társaság (77’)
13.00 Heti híradó 14.00 Lélekút Schönborn Mária nénivel
(82’), Monhaltné Patkós Mária kiállítása és beszélgetés
(ism. 76’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A
kultúra napja Sárszentmiklóson (20’) és a gimnáziumban
(23’), A nagylóki Talpasok (33’), Modellezõk (30’),
Apponyi család (69’)
Február 11., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 A kultúra napja Sárszentmiklóson (20’) és a gimnáziumban (23’), A nagylóki Talpasok (33’), Modellezõk (30’),
Apponyi család (69’) 13.00 Heti híradó 14.00 Makkos
Norbert bíró elõadása – 1. (65’), Dobkavalkád és a Los
Andinos együttes (91’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Kézilabdameccs Diószegi Tibor emlékére
(69’), Teremfoci: Pusztaegresi fiúk – Bad Boys (42’), Siker FC – Spuri (40’), Asztalitenisz (45’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
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még sokan mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõszerkesztõ: Hepp Zsuzsanna 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.
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
LEKNER KEGYELET Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 30 435 9021, 06 25 460 059
ELADÓ egy FÉG SC24-es fali fûtõ gázkazán és
egy FÉG H120-as felsõ bekötésû, fali vagy álló
GÁZBOJLER. Megbízhatóan mûködnek!
06 30 3483 320
MIELE 12 terítékes MOSOGATÓGÉP
28.000 Ft-ért eladó. 06 70 7742 717
HITELÜGYINTÉZÉS bármilyen
HITELTÍPUSRA, egyénre szabott
kedvezmények. AKTÍV, PASSZÍV BAR
nem akadály. PERFEKTKONSTRUKCIÓ Kft.
06 70 322 5593, 06 20 333 1590
Lakóházak VILLAMOS RENDSZERÉNEK
FELÚJÍTÁSÁT vállaljuk. 06 20 2550 796
SÁRSZENTMIKLÓSON összkomfortos kis
CSALÁDI HÁZ eladó. 06 70 371 6546
Munkák válság idején diplomásoknak,
vezetõknek! Fõállások, kiegészítõ munkák.
http://karriertanacsado.c8.hu
GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható. 06 30 568 9411
ALBÉRLET kiadó Sárbogárdon.
06 30 633 2297
FÕZESSE PÁLINKÁJÁT tavalyi áron,
rövid határidõvel a SÁRBOGÁRDI
SZESZFÕZDÉBEN, a Vágóhíd utca végén.
06 30 285 1041
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN
kis költséggel fenntartható,
1. EMELETI MÁSFÉLSZOBÁS lakás eladó.
06 70 536 4429
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
TANFOLYAM
indul Sárbogárdon

2009. január 31-én
a Légió 2000 Security Kft.
szervezésével.
Munkalehetõség, részletfizetés.
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)
vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser aprított
1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q, akác tûzifa
kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30)
986 2623.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított
családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20)
333 6009.
Sárbogárdon Kígyó u. 19., zsúpfedeles vályogház 735
m2 telekkel, összközmûvel sürgõsen, 2.3 millió Ft-ért
eladó. 06 (30) 296 3375. (345053)
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (345090)
Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615.
Nevada étkezõgarnitúra eladó. 06 (30) 632 7249.
Arabellában 30%-os akció.
Egyszobás családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.
Farsangi jelmezek bérelhetõk nagy választékban, már
500 Ft-tól Sárbogárdon, az OTP-vel szemben a 101
Kisruha Bababoltban. (345169)
Egyszobás földszinti lakás eladó. 06 (30) 819 2563.
(345851)

Sárbogárd központjában lévõ társasházban, 80 m2-es
elsõ emeleti lakás eladó. 06 (30) 994 1332, 06 (20)
216 7202. (345047)
26 éves nõ érettségivel, számítógépes pénztárgépkezelõi végzettséggel, ECDL Starttal munkát vállalna.
Pénzügyi-számviteli szakképzés folyamatban. Minden
megoldás érdekel. 06 (70) 379 8293. (345044)
Elsõ emeleti erkélyes panellakás családi okok miatt
sürgõsen eladó. 06 (30) 302 0586. (345043)
Albérlet egy és kétszobás kiadó. 06 (30) 936 4371.
(345199)

Plus-al szemben a sarkon, 140 m2-es üzlethelyiség
egyben vagy megosztva kiadó. 06 (30) 936 4371.
(345199)

Ady-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó. 06 (20)
333 1590. (345039)
Az abai szeszfõzde, rövid határidõvel, kitûnõ minõségben, tavalyi áron pálinkafõzést vállal. 06 (30) 927
5627. (345820)
Üzletközpontban irodahelyiség kiadó. 06 (30) 330
2615. (345844)
63-as fõút melletti szõlõs, lakható épülettel, betegség
miatt eladó. 06 (30) 994 1332. (345841)
Albérlet kiadó. 06 (30) 460 9241. (345834)
Sárbogárd központjában igényesen felújított parasztház eladó. 06 (70) 379 2586. (345224)
Redõnyök megrendelhetõk, beszereléssel. Telefon:
06 (30) 507 3344.
Sátortetõs családi ház Sárbogárdon eladó. 06 (70)
379 5495. (345239)
Sárbogárdon a Szent István utcában parasztház eladó. Irányár: 5,2 M Ft. Telefon: 06 (30) 384 4540 (345240)

ANGOL HASZNÁLTRUHA-VÁSÁR
SÁRBOGÁRDON,
A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
minden kedden, 8–13 óráig.
FEBRUÁRI AKCIÓ:
sapka, sál: 300 Ft/db
nadrágok: 1200 Ft/db
felsõk: 400 Ft/db
lakástextil: 350 Ft/db
gyerekruha : 300 Ft/db

Alapon összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 2,8
M Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 473 2074. (345238)
Nehézgépkezelõi vizsgával állást keresek Fejér megye területén! Gépkategóriák: híddaru, targoncák,
elektromos diesel, gázüzemû oldalvillás + lánctalpas
és gumistalpas kotró és univerzális földmunkagép.
Telefon: 06 (30) 891 2797. (345238)
Egyszemélyes ruházati boltba eladót keresek. Munkanélküli, sárbogárdi elõnyben. Érdeklõdni: 06 (70)
339 1576.
Sárbogárd központjában bútorozott lakás igényesnek
kiadó. 06 (20) 937 6156. (345899)
Hízók eladók Sárbogárdon. 06 (70) 544 8979.
Vörös tojótyúk vásár. Rendelhetõ: február 13-ig, szállítás február vége. Érdeklõdni: Bondor János, Sárbogárd, Tinódi u. 202. 06 (30) 442 4971, 06 (25)
462 189.
Kõmûvest vagy segédmunkást felveszek. 06 (30) 384
0228.
Új lakás Budapesten 37 m2-es eladó a XI. kerületben.
06 (30) 473 7944. (345891)
Szõlõ présházzal, pincével kúttal eladó. 06 (30) 473
7944.
Vörös tyúkok eladók, 420 Ft/db, 620 Ft/db pucolva.
Telefon: 06 (70) 615 6120. (345236)
Bérelhetõ Fiat Duplo 1.3 diesel kisteher, három éves,
kitûnõ állapotban, 0.7 t teherbírású, csak hosszú távra
kedvezõ feltételekkel. 06 (70) 317 6084. (345235)
63-as út mellett hétvégi kis ház, telekkel eladó. 06 (30)
434 1917.
ABC felett lakás eladó. Érdeklõdni 17 óra után: 06 (30)
354 4825. (345947)
Tollpaplan készítés! Kész paplanok kaphatók Pákolicz
Árpádné, Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. 06 (25)
476 051. (345940)
Jelzáloghitelek túlzó ígéretek nélkül, személyi kölcsön fedezet nélkül. 06 (70) 453 7289. (345516)
Visszhitel akár 1 nap alatt. Szabad felhasználású kölcsön gépjármû, motor fedezettel. 06 (70) 453 7289.
(345516)

3 éves 7 fiókos Siemens fagyasztószekrény eladó. 06
(20) 461 0833. (345243)
Lakás eladó. 06 (30) 209 9371. (345244)
Német nyelvbõl diákoknak, korrepetálást vállalok. 06
(30) 364 0483. (345517)

Sárszentmiklós, Vasút u. 2.
Kínálatunkból:
* BOILER BEFEJEZÕ,
* TOJÓ TÁP 1680 Ft,
* MALACTÁPOK,
* SÜLDÕ-HÍZÓ EGYSÉGES TÁPOK
ÉS DARAKEVERÉKEK

20, 30 és 40 kg-os kiszerelésben.
Kutya-macskaeledel kapható.
Viszonteladóknak –10%-os
kedvezmény!
Báránytáp elõrendelést felveszünk,
mennyiség korlát nélkül.
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 8-11-ig, 14-17-ig,
szombaton 8-12-ig
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Hamarosan nyit a sárbogárdi SPAR!
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 18. éve van jelen a magyar élelmiszerkereskedelmi piacon, és ez alatt az idõ alatt Magyarország egyik meghatározó, országos élelmiszer és napi cikk kereskedelmi láncává vált. 2008 márciusában a vállalat
megvásárolta a 174 magyarországi Plus üzletet. A Plus Élelmiszer Diszkont Kft. beolvadását követõen 2009. január 1-jével megkezdõdött a Plus diszkontok SPAR üzletekké történõ átalakítása, melynek eredményeként Sárbogárdon nyitja meg kapuit
2009. február 12-én az elsõ átalakított üzlet.
Az átépítés során elsõdleges cél
volt, hogy a fogyasztók igényeit
maximálisan szem elõtt tartva, a
SPAR szupermarketekre jellemzõ,
vevõbarát és kényelmes vásárlási
körülményeket alakítsanak ki. Az
új üzletben a vásárlók kibõvült és
megújult termékválasztékkal, ismert világmárkákkal, valamint
csak a SPAR-csoport üzleteiben
található exkluzív sajátmárkákkal
is találkozhatnak.
Az új üzletben ezen túl helyben
sütött, friss és ropogós pékárukat
is találnak a vásárlók. Bõvül a friss
tõkehús és a húskészítmények választéka is. A kizárólag magyar
alapanyagból származó, rendszeresen ellenõrzött tõkehús és húskészítmények kiváló minõségét, a
legmagasabb minõségi tanúsítványoknak megfelelõ saját SPAR
Húsüzem garantálja. A gazdag és
mindig friss zöldség-gyümölcs kínálat a legigényesebb vásárlók elvárásainak is megfelel.

A SPAR az emelkedõ élelmiszerárakkal és megélhetési költségekkel kapcsolatos helyzetre, folyamatosan megújuló akciós kínálatán túl úgy reagál, hogy kifejlesztett egy teljesen új sajátmárkás
termékcsaládot, ami segít a vásárlóknak a spórolásban. „S-Budget”
márkanév alatt, több mint 130
terméket vezetett be. Ezek az árucikkek, a SPAR márkatermékeknél

már megszokott kiváló ár-értékarányt egyedülálló, a pénztárcát különösen kímélõ árakkal kombinálják.
A középpontban az alapélelmiszerek
állnak. Érdemes a hétvégi akciókat is
figyelni, hiszen a SPAR-ban minden
szombat „Szuper szombat”! Ezeken
a napokon akár 50%-os megtakarítás is elérhetõ a kedvezményes termékek megvásárlásával.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat az új sárbogárdi SPAR üzletünkben!
Cím: Sárbogárd, Ady Endre út 212-214.

