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A citera megszállottja IV. SZAKÁCS TÜZÉP KUPA
Nagy László neve Sárbogárdon se ismeretlen. A Petõfi Sándor
Gimnáziumban tanult, majd népmûvelõ, pedagógus lett. A
sárosdi mûvelõdési házat vezette sok évtizedig, s közben lett a
népdal, népzene szerelmese. Ezen belül is a furulya és a citerazene megszállottja. Sárosdon, Nagylókban, Hantoson, Szabadegyházán szervezett citerazenekarokat, népdalköröket, s velük tette
ismertté országszerte e települések nevét.
Annyi oklevéllel, elismeréssel, melyet e zenélõ, éneklõ közösségek „gyûjtöttek” az országban, de határainkon túl is, kevés ember,
kevés közösség dicsekedhet. Nagy László tudása, a hangszer iránti „megszállottsága” több mint 40 év alatt teljesedett ki. Azóta
tanulja és tanítja a népzenét.

Az U12 (1998 után születettek) közönségszórakoztató, szép játékkal, megérdemelten lett tornagyõztes.
U12, Sárszentmiklós SE: Simon Csaba, Kovács Roland,
Márkovics Dániel, Molnár Márk, Kiss Roland, Rohonczi Gergõ,
Molnár Tamás, Fekete Patrik, Demeter Dávid.
(Írás a 8. oldalon.)

Kálozi betörõket fogtak Mezõfalván
December elején jelenlegi tanítványai adtak gálamûsort a tiszteletére, s köszöntötték a kerek évfordulón. Az ünnepségen Szeipné Dérfi Márta képviselõ asszony méltatta a négy évtized munkáját. Hogy mennyi gyerekcsapat nõtt ki a kezei alól ez alatt az idõ
alatt, pontosan maga sem tudja megszámolni.
Lacit gyermekkorában „megfertõzte” már a citerazene, a gyári lakótelepen játszó kubikusok zenekarának játéka. Az általános iskolában akkor tanító néhai rajztanára, Horváth György szervezte
zenekarban azután már megnyílott az a forrás, mely azóta sem
apadt el. Az általános iskola, majd a középiskolai évek zenélése
után már a tudás továbbadása lett az életcélja, s szárnyai alatt citeravirtuózok nevelkedtek föl, akik továbbviszik azt a népzenei
kincset, melyet általa fedeztek fel.
Forrás: Szabadegyházi Hírmondó

Csütörtökön este Mezõfalváról, a Fehérvári utcából egy ingatlan
tulajdonosa tett bejelentést betörés miatt. A tulajdonos három
betörõt ért tetten, akik a zsákmányt hátrahagyva próbáltak meg
egérutat nyerni.
Az idegenek egy laptopot próbáltak éppen meglovasítani, amikor
a lakástulajdonos észlelte a behatolókat. A tettesek a laptopot és
az elkövetés eszközét (egy csavarhúzót) hátrahagyva, hanyatthomlok menekülni kezdtek. Átugráltak a kerítésen, úgy próbáltak meg eltûnni. Nem jutottak messzire. A helyi körzeti megbízott
polgárõrök segítségével érte utol a három a brigantit a település
határában. A huszonéves kálozi lakosokat elfogásukat követõen a
Dunaújvárosi Rendõrkapitányságra állították elõ. A kihallgatások és a további nyomozási cselekmények a három gyanúsított
bûnügyi õrizetbe vétele mellett folyamatban vannak.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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Új testvértelepülésünk: Zetelaka
Kedves Olvasó!
Bizonyára Ön is értesült arról, hogy a Székelyföld szívében lévõ Zetelaka és Sárbogárd nemrégiben testvértelepüléssé választotta egymást.
E testvéri kapcsolat egyik elsõ jeleként kiránduló- és egyben zarándokbuszt indítunk
Zetelakára az ez évi húsvéti ünnepekre és a
gyönyörû környék megcsodálására!

A következõ programot
tudjuk ajánlani:
április 2. (péntek): indulás reggel 4 órakor.
Útközben több helyen lesz pihenõ. Többek
között a Király-hágót is megtekinthetik az
utazók. Érkezés Zetelakára este 6 óra körül, ahol — mint a testvérváros elsõ nagyobb létszámú látogatóit — ünnepélyesen
fogadnak a zetelakiak, majd finom vacsora
vár mindenkit az Olga panzióban (külön
kérésre húsétel nélküli is!). Ezután mindenkit a szálláshelyére kísérnek vendéglátóik.
április 3. (szombat): reggeli után egy szép buszos kirándulást tervezünk: Csíksomlyó (Kegytemplom), Gyergyószentmiklós (a Sárszentmiklósi Egyházközség testvéregyháza), Gyilkos-tó, Szent
Kristóf Kápolna, Békás-szoros, majd visszafelé a Libánon át Sikaszó („Nagylak”). Késõ délután érkezés vissza Zetelakára, majd
estebéd a panzióban. Nagyszombat lévén e napon van a húsvéti
feltámadási szentmise, mely este 8 órakor kezdõdik a zetelakai
templomban, és ezen részt vehet mindenki, aki szeretne. Ezután
hazatérés a szállásra.
április 4. (vasárnap): reggel 5 órakor indul a Székelyföldön hagyományként ápolt határkerülés, amikor magyar nemzeti viseletbe öltözve végigjárja a falu népe a határt, mezõt, rétet és szántót,
hogy ezzel esdje ki Istentõl a termés bõségét. Aki akar, velük tart,
aki nem, az még szunyókálhat. (Valamikor reggeli is lesz!) A határkerülõk fél 11 körül érnek vissza a templomhoz, és mennek be
a 11 órás ünnepi misére. (Fél 9-kor is van egy szentmise.) Húsvét
vasárnap délután szabadprogram, esetleg a szállásadókkal megbeszélt program. Estebéd.
április 5. (hétfõ): miután a férfiak illendõképpen meglocsolták a
környezetükben lévõ hölgyeket, és mindenki megreggelizett, kirándulni indul a csapat: Parajd (sóbánya megtekintése, belépõjegy saját költségen), Korond (nézelõdés, ajándékvásárlási lehetõség), Farkaslaka (Tamási Áron sírja és további ajándékvásárlási
lehetõség), Szejkefördõ (Orbán Balázs nagy Erdély-kutató sírja,
székelykapuk), Székelyudvarhely megtekintése (fõtér, szoborcsoport, templomok, cukrászdák stb.).
április 6. (kedd): reggeli után indulás haza. Érkezés Sárbogárdra
kb. este 8-10 óra környékén.
A felvázolt programok nincsenek kõbe vésve, hanem a buszon lévõkkel megbeszélve igyekszünk azokat rugalmasan kezelni. Ha
valaki a felsorolt programok egyikén-másikán nem szeretne
résztvenni, nyugodt szívvel megteheti. A lehetõségek szabadok.
Az utazás elõtt a jelentkezõknek szeretnénk tartani egy rövid ismertetõt arról, hogyan készüljenek, mit hozzanak feltétlenül magukkal stb. Ekkor a felmerülõ kérdésekre is válaszolunk. Hogy
hova megyünk, azt egy kb. 30 perces film segítségével be is mutatnánk.
A busz, amivel megyünk, nagyon kényelmes, modern, gyors és
persze biztonságos.
A szombati és hétfõi kirándulások útiköltsége is benne van a közölt árban. Az ottani kirándulások egyikén egész nap idegenvezetõ lesz a csoport segítségére. Az ár ennek költségét is tartalmazza.

Az elhelyezés 6, ill. 8 fõként kulturált és modern vendégházakban, családi körben, ahol megtapasztalhatja mindenki a székely
emberek csodálatos vendégszeretetét.
Az ellátás: minden nap bõséges reggeli, este pedig az ebéddel
egyenértékû étkezés, ahogy a házigazdáink nevezik: estebéd.
(Délben úgyse nagyon vagyunk otthon, és nem nagyon érnénk rá
eszegetni. Természetesen útközben lehet vásárolni is.)
5 nap, 4 éjszaka, kiadós étkezésekkel, kirándulásokkal, programokkal: 28.000 Ft.
Ez nem utazási irodai ár, ez az önköltség, amiben benne van a
szállásadók kedvezménye, amit (mint testvértelepülésrõl érkezetteknek) adnak, benne van a sofõrünk által felajánlott kedvezmény és a szervezõk jószándékú segítsége.
Remélve, hogy egy tartalmas és kellemes kirándulás élményeit
oszthatjuk meg Önnel/Veletek, tisztelettel, a szervezõk nevében:
Varga László települési képviselõ

Elérhetõség:
Telefon: 06/20/41-45-345
E-mail:
katolikusalapitvany@gmail.com
(Érdemes ellátogatni
a következõ két weboldalra:
www.zetelaka.net,
www.szekelyfoldiinfo.ro)
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Sárbogárdon a legdrágább a távhõ
Sajnos Sárbogárdot nemcsak a munkanélküliség sújtja, hanem
több szempontból sokkal drágább itt az élet, mint más városokban. A napokban éppen a távhõszolgáltatás díjainak összehasonlító adatai mutatták be látványosan ezt a különbséget. Ezek az
adatok megjelentek az interneten, a szolgáltatók honlapján és a
sajtóban is.
Mindenki azt remélte, hogy a távhõ áfájának csökkenése miatt
majd csökken a fizetendõ díj is. Ez nem mindenütt sikerült. A
szolgáltatók ezt azzal indokolják, hogy eközben emelkedett a fûtéshez használt gáz ára is. Sárbogárdon mindezek mellett a panellakások hõszigetelése, a nyílászárók cseréje se történt meg.
A távhõ Móron a legolcsóbb. Az alapdíj ott 350 Ft/légköbméter, a
hõdíj 3.335 Ft/GJ. Sárbogárdon ellenben az alapdíj 449 Ft/légköbméter, a hõdíj 3.982 Ft/GJ.
Sárbogárdon ez egy 38 négyzetméteres lakásnál (melegvíz-szolgáltatással együtt) 11.956 Ft/hó, egy 64 négyzetméteres lakásnál
19.624 Ft/hó.
Mór esetében valószínûleg úgy tudták elérni az olcsóbb díjat,
hogy helyi a távhõszolgáltató, így vele szemben sokkal inkább ér-

vényesíthetõ az önkormányzati akarat, mint Sárbogárd esetében,
ahol a távhõszolgáltatást Dunaújváros végzi. Mindenesetre az
megállapítható, hogy a távfûtés árát a szolgáltatók magasan állapítják meg, ha ezt összevetjük az egyedi fûtésû családi házak költségeivel.
Egy 240 négyzetméteres, szigetelés nélküli házban négy lakóval
havi 26.000 Ft a gázszámla. Egy 60 négyzetméteres, régi vályogház gázszámlája, korszerû kazánnal, négytagú család esetén havi
16.000 Ft. Egy korszerû, két éve épült, kitûnõen hõszigetelt, 90
négyzetméteres lakásban viszont egy négytagú család gázszámlája nem haladja meg a havi 8 ezer Ft-ot. Elgondolkodtató, hogy ha
rendesen szigetelik a házat, akkor harmadánál is kevesebb a fizetendõ díj az egyedi fûtésû családi háznál is.
Mindenképpen érdemes a hõszigetelésre áldozni. Sok esetben
apró házi megoldások is sokat segíthetnek. Kiszámoltuk, hogy tíz
év alatt teljesen visszatérül a hõszigetelésre, korszerûsítésre fordított költség.
Hargitai Lajos

Múltunkat a vérünkben hordozzuk
Téglák töltik ki az egykori boltíves ablakok helyét. A régi zsidó
templom minden szeme befalazva. Meggyalázott néma sírboltként zárja magába egy valaha élõ közösség emlékeit. A benne mûködõ üzletrõl mi más is juthatna eszembe, mint hogy Jézus kizavarta a kufárokat a templomból Jeruzsálemben…
És e szent helyet az itt-, és életben maradott magyarok (nem németek, vagy oroszok) becstelenítették meg így. Hát el tudjuk e
képzelni, hogy más templommal ily módon elbánjunk?
Mi talán nem vagyunk-e éppen olyan bûnösök abban, hogy elhurcolták, megkínozták, meggyilkolták zsidó honfitársainkat?
A sárbogárdi zsidóság
nagyszerû építményeket
és kereskedelmet hozott
létre itt, a korabeli élénk
társadalmi, polgári élet
mozgatórugói õk voltak.
Emlékük — mert sajnos
már csak az maradt —
éppen ezért is többet érdemel! Minden elõdünk
és az õ életük minden
mozzanata e társadalom
vérének és tudatának része. Lehet ezt tagadni, tudomást sem venni róla,
ám ennyivel szegényebb
lesz a saját életünk. Ráadásul utódainkra hárítjuk, hogy föloldják a feszültséget, amit e földolgozatlan lelki teher okoz
— mármint hogy kimondjuk: nem tettünk meg mindent azért,
hogy zsidó honfitársainkat ne hurcolják el, és ne végezzék ki.
Ezért mi is felelõsek vagyunk a szenvedéseikért, halálukért.
Nem elég gondolattal, szóval emlékezni. Ugyanolyan fontos megõrizni, továbbörökíteni a kézzel fogható emlékeket, hogy még sokáig érinthessük azokat a tárgyakat, melyeket õseink érintettek.
Ez az idõkön átnyúló érintés többet mond minden szónál.
Mert vannak dolgok, amiket nem lehet szóval megfogalmazni. Így
azt sem, milyen volt váratlanul, parancsszóra hátrahagyni a szülõházat, otthont, mindent, embertestekkel teletömött, forró vagonban állva zakatolni napokon át étlen, szomjan, betegen, levegõ és
tisztálkodási lehetõség nélkül. Aztán egyik pillanatról a másikra

örökre elválni a szeretett, mindent jelentõ családtól. Vagy fagyban egy szál ingben túlélni egy falat beazonosíthatatlan ételbõl,
robotolni, vezényszavaknak engedelmeskedni, tûrni a kegyetlenkedést hónapokon át.
Nem tudom, ilyen körülmények között mi a jobb: meghalni, hátrahagyva minden földi szenvedést, vagy túlélõként hazatérni a
nagy semmibe, ahol se otthon, se család, csak a gyötrõ emlékek.
Mindezt lehet-e fölfogni ésszel?
Vannak, akik e rettenetrõl azt állítják, hogy a holokauszt átverés,
propaganda, iparág, túl van lihegve az egész. Ám ezek az emberek
— ha lenne rá lehetõségük — talán a nácikéhoz és Sztálinéhoz hasonló eszközökkel semmisítenék meg a nekik nem tetszõ „elemeket”.
S amikor a fenti gondolatok jártak a fejemben egy sétát követõen,
fölfedeztem az interneten, hogy éppen január 27-e a nemzetközi
holokauszt emléknapja, az auschwitz–birkenaui haláltábor 1945ös felszabadításának 65. évfordulója. (Magyarországon ezen kívül április 16-án, a magyar zsidók gettókba zárásának napján is
megemlékeznek a zsidó áldozatokról, melynek idén lesz a 66. évfordulója.)
Hát, éppen ez erõsített meg engem abban, hogy múltunkat a vérünkben hordozzuk…
Hargitai Kiss Virág
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A BOGÁRDI TV ÜZENÕFALÁRÓL
01-18 Szerk
Csontrablónak: azért nem jelenhetett meg az üzeneted, mert néhány ember bûntettei miatt nem szabad etnikai alapon elítélni
egy teljes közösséget.
01-18 emeree
Szomorúan olvasom Sárbogárd „város” honlapján a 2010-es költségvetés elõterjesztését: mindenhol megszorítások, elbocsátások,
de a városnak olyan jól megy, hogy a Bogárdi Napokra 7 millió forint, városi ünnepségekre 3 millió forint, a testvér-települési kapcsolat ápolására 500.000 Ft jut. Ennyire jól állunk? Kirándultatni
bizonyos embereket Ukrajnába a város pénzén?
Miért nem helyi vállalkozót bíznak meg a vendéglátással? Mert
azoktól félnek, hogy elmondják, mennyit kell tenni bizonyos emberek zsebébe. És ilyen emberek képesek indulni a 2010-es választásokon!
01-21 tata
Emeree! Jó lenne, ha akkor is tudott volna olvasni, amikor az elszámolásról volt szó, mert ekkora baromságot biztosan nem írt
volna. A bevétel a város bankszámlájára érkezett, járjon utána az
aljas vádaskodás helyett. A fellépõ mûvészeknek számla ellenében a Horváth Pista fizette ki az önkormányzattól átvett pénzbõl a
gázsit, kérdezze meg, a mûvházban megtalálja. Jólesik névtelenül
hülyíteni? De azért a Bogárdi Napokon kint szórakozott!
01-22 Bogárdi
Emeree-nek igaza van! Minek ilyen helyzetben Bogárdi Napok,
amikor minden másra jobban kellene a pénz? Biztosan sok olyan
ember szórakozott a koncerteken, mint Tata, nekik nagyon kell ez
a cirkusz. Néhány városrész meg úgy néz ki, mint a gettó. Na, oda
kellene költöztetni a város vezetését, meg a Tata-féléket.
01-22 tata
Kedves Bogárdi! Ha valami úgy néz ki, mint a gettó, az talán az ott
lakók nemtörõdömsége, és nem az önkormányzaté. Talán egyeseknek beszélniük kellene az õseikkel, ellesni és utánozni a szorgalmukat, a takarékosságukat és a saját környezetükre igényességüket. Gazolni, rakodni, söpörni pénz nélkül is lehet.
01-22 Szfinx
Kedves Tata! Abban igaza van, hogy a fellépõ mûvészeket számla
ellenében fizették ki, de Ön honnan tudja, hogy a helyfoglalási
pénzek beérkeztek a polgármesteri hivatal számlájára? Látta talán, vagy a Nedoba mondta? Beszéltem egy-két képviselõvel, de
egyik sem látta a bizonyítékot, sõt még a képviselõ-testületnek
szánt pénzügyi beszámolóban sem szerepelt egy rovatban sem!
Abban viszont egyetértünk, hogy ha valaki szegény, nem kell retkesnek, koszosnak, elhanyagoltnak lenni sem az embernek, sem a
környezetének. Ha nem dolgoznak, akkor lenne idejük tisztán
tartani környezetüket.
Ha már a Nedobánál tartunk, kérdezem: megengedhetõ az, hogy
egy ember a saját szája íze szerint döntsön kb. 13 millió sorsáról?
Hogy annak ad az adófizetõk pénzébõl, aki nyal neki? Elég sokan
vannak! Megengedhetõ az, hogy a saját pártjának odaítél 240 ezer
forintot, a karácsonyi szeretetcsomagra meg nem marad pénz, a
több ezer embert szórakoztató lovasnapra alig jut, viszont a
FÜBE–Nedoba pártjának bablevesre igen? Bogárdon azt is megteheti(k), hogy elbocsátanak embereket, a Bogárdi Napokra meg
marad 7 millió!
01-22 polip
Nagyon felháborítónak tartom, és erkölcsileg minõsíthetetlennek, hogy Sárbogárd város költségvetési forráshiányát néhány

technikai dolgozó és pedagógus elbocsátásával próbálják helyrerakni. Miközben a saját zsebük és a sárbogárdi nagy népi cirkusz
kérdésében már nem is olyan fontos a költségvetési hiány. Miközben családok megélhetését teszik tönkre ezekkel a szavazásokkal.
Az ilyen értékrend szerint élõ és szavazó emberek ne vezessenek
várost!
01-23 Rohonczi Gabi
Áprilisban választások lesznek! Nedoba Károlytól ismét kérdezem: Addigra lesz a városnak sportcsarnoka? Még mindig bízom
a Károly ígéretében: „Gabikám, a 2010-es választásokra Sárbogárdon lesz felújított, vagy új sportcsarnok! Ezt megígérem! Ha
nem így lesz, akkor…!” Ezt 2009 februárjában ígérted, Károly!
01-23 tata
Nem posztom védeni a Nedobát, de ne egyoldalúan nézzük a dolgokat. A Nedobát a szocik hozták helyzetbe, adtak elnökséget és a
Bogárdi Napok fölötti teljhatalmat, sõt a két jogász frakcióvezetõjévé is tették. A képviselõk, ha kétségeik vannak, kérjék el a
számlát és befizetést, mert megtehetik, és meg is kapták, tessék a
beszámolót megkeresni. Sajnos közülük sokan csak a levegõbe
beszélnek, gõzük sincs arról sem, hogy mirõl szavaznak.
01-25 tata
Emeree! Én sem csak a mûvészek számlájára gondoltam. Az önkormányzatra is vonatkoznak a könyvelési szabályok, nekik ki
kellett állítani számlát a büfét vivõ felé, azt kell megnézni. A
Nedoba egy képviselõ a 16-ból, aki azért kap hideget-meleget,
mert nem hallgat? Egyébként a képviseletnél eddig is így volt és
így lesz, hogy a többség hozza a döntéseket.
01-25 Szfinx
Tatának: Ön annyira elfogult, hogy az alapvetõ dolgokat is kihagyja a történetekbõl! Az említett személy (N. Károly) a mérleg
nyelve a „tízeknél” a szavazásnál. Ha õ nem szavaz meg valamit,
akkor az nem megy át a szavazásnál, és akkor a Juhásznak annyi.
Ezt elégelték meg most a fideszesek, hogy egy áruló dirigál nekik,
és úgy látszik, dobták. Még a Varga Gábornak is könyörgött, hogy
az 5-ös választókörzetben ne indítson ellene jelöltet a Fidesz. De
indít! Az áruló csak a Juhásznak kedves.
01-25 emeree
Kedves TATA! Úgy látszik, te is a polgármesteri hivatalban élsz.
Mert csak azok istenítik a Nedobát és a polgármestert, mert ki van
nekik adva, hogy mit kell mondani. A 2009-es költségvetési beszámolóban szerepel a Bogárdi Napok bevétele? Ha tudja valaki, legyen szíves megmondani, hogy hol találom, mert én sehol sem találtam. Köszönöm a segítséget. Tata, remélem nem sokáig leszel a
hivatalban, és leszállsz az emberek közé a földre. Üdv.
01-25 Barta Zsolt
T. Rohonczi Gabi! Nem a Nedoba neked tett ígérete az egyetlen
be nem tartott politikusi ígéret, már ha Nedobát politikusnak lehet nevezni. A csarnokot pedig nem értem, miért kell mindenáron erõltetni a mostani nehéz idõkben, amikor a városban iskolákat, óvodákat nem tudnak fenntartani. Miért kéne egy ilyen
nagyravágyó beruházással a várost a biztos csõdbe taszítani?
01-26 tata
Ez a jellemzõ Bogárdon: aki nem mocskolódik, és más a véleménye, mint amit a Hargitai kiadott, az az ellenség, az áruló. Miért
kellene elfogadnom emeree és szfinx véleményét? Nem fogadták
el a város költségvetését, az újság írt hülyeséget, mert ahhoz illett
Folytatás a következõ oldalon.
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a koalíció szakadásáról terjesztett (rém)hír. Nem veszik észre,
hogy a sok eszmecsere alapját mindig a bogárdi újság hinti el?
Olyan testület itt még nem volt, akit ne ócsároltak volna. Lássuk
be, mindenkinek nem lehet megfelelni!
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Honvédközgyûlés

01-26 Szfinx
Tatának: Ön annyira elfogult (vagy nagyon érintett a dolgokban),
hogy nem illene Önnek hozzászólni, mert a teljes objektivitást
nélkülözik az írásai! A Hargitai újságjáról meg annyit, hogy „nem
a tükröt kell összetörni, ha nem azt mutatja, amit szeretnék
látni”!
Kedves üzenõfalazó barátaim! Mielõtt bármit is elhisztek Tatának, javaslom, nézzétek meg egyszer a testületi ülésrõl készült tévéközvetítést! Azért haragszanak Juhász meg a csatlósai a tévére,
mert ott mindent látni, hallani! Látni a polgármester arcát, mimikáját, hallani a beszólásait, látni a szégyentõl lehajtott fejjel „szavazó” tízeket, akiket zsarolt a Juhász meg a Nedoba. A képekkel
meg a hangokkal, a TÉNYEKKEL nem lehet vitatkozni!
01-26 Hargitailajos
Na jó, Tata, hasogassuk a szõrt: nem a költségvetést, hanem a
költségvetési koncepciót fogadtátok el. Egyébként minden ül. S
alig várjátok, hogy kimászhassatok a koalíciós nászágyból, miközben cidriztek, hogy õsszel ki lesz az ágyban felül, és ki kerül az ágy
alá a bilit szagolni. A gyûlölködés magvát ti hintitek. Ennek kéne
véget vetni, a játszmáknak, hatalomvágynak, egymás alázásának.
01-26 tata
Persze, hogy én vagyok az elfogult, nem is szfinx, a szocibérenc,
különben miért titulálná a Nedobát árulónak. Aki ezen a falon
nem azt fújja, amit a Hargitai, azt ki kell utálni, neki kell támadni.
Mennyiben objektívebb emeree, hiszen minden vélemény csakis
részleges információkon (ha nem álhíreken) alapszik, és szubjektív, mert egyéni véleményt takar. Hiba azt hinni, hogy nem létezik
a városban más vélemény is. Inkább továbbra is csak magamra
hallgatok.

Megtartotta éves beszámoló közgyûlését városunk egyik legjobban mûködõ egyesülete, a Honvéd Bajtársi Egyesület. A közgyûlésen részt vett Erdõs Géza, a BEOSZ régióvezetõje, illetve Tóth
Attila, a Hadkiegészítõ Parancsnokság munkatársa.
Gróf Ferenc, az egyesület elnökhelyettese vállalta a levezetõ elnöki teendõket.
Gál Sándor elnök az elmúlt év szinte minden rezdülésérõl megemlékezett beszámolójában. Volt is mirõl szólni, mert minden
hónapra jutott rendezvény, a családi naptól a doni katasztrófáról
történõ megemlékezésig. A taglétszám már hatvan fõre duzzadt,
de ez még gyarapodni fog az idei év során, mivel egyre többen érzik úgy, hogy jó érzés tartozni egy ilyen kiváló közösséghez.

Egyébként a fideszesek nem lennének „hatalmon” a Nedoba nélkül, és természetesen a Nedoba sem nélkülük. Érdekes lenne és
eléggé hihetetlen a történet, ha februártól a fideszesek nem akarnák irányítani a várost. Van, aki ezt elhiszi? Ezért mondom én,
hogy ne szajkózzuk azt, amit az egyik oldal segítésére, suttogó
szoci propagandaként terjesztenek akár újságban, akár itt a falon.
Józanész, és minden világossá válik.
Mielõtt a Nedoba helyébe kerülök — egyesek szerint közutálatnak örvend — a továbbiakban a véleményemet nem ezen a hírportálon hirdetem. Emlékszem, más is volt, aki beszállt egy eszmecserére, majd jobbnak látta befejezni. Személyeskedésbe nem
akarok belemenni, bár nekem is van igen rossz véleményem döntésekrõl. A fal hangadóit majd meglátjuk, üdvözölhetjük-e a kampányban indulóként, hogy õk másként csinálják, mint akit bírálnak.

Tatának — utoljára: meg kell mondanom, hogy kegyetlenül felháborított, amit írt azokról, akik nem értettek Önnel egyet: Hargitai, Emeree, én és még sokan. Ezek szerint aki nem nyal a hatalmon lévõknek, és az emberek által ismert és tudott igazságot és
gyalázatot el meri mondani, az valaki(k)nek a bérence? Tata! Egy
igazságot azért fogadjon el: nincs jobbos vagy balos igazság,
CSAK IGAZSÁG, ami elõbb-utóbb kiderül!

Banda Lajos pénzügyi beszámolójából kiderült, hogy ezt az egyesületet sem kerülte el a gazdasági válság. Az életképesség bizonyítéka, hogy az elnökség pályázatok, tagdíjak, adófelajánlások stb.
révén biztosítani tudta a mûködõképességet.
A 2010. évi programtervek is mutatják, hogy mozgalmas év elé
néz az egyesület.
A beszámolókat a tagság egyhangúlag elfogadta. A hivatalos napirendi
pontok után következett a jól megérdemelt vacsora, ami saját készítésû hurka és kolbász volt, amit egy
rögtönzött disznótor keretében
produkált az egyesület több, vállalkozó szellemû tagja.
Az est fénypontja volt, amikor a
hölgykoszorú köszöntötte Örsi
Emil Mártont a közelgõ 80. születésnapja alkalmából, amit Emil bácsi egy szép verssel köszönt meg.
Már késõ este volt, amikor az utolsó vendég is hazaindult.

Összeállította: Hargitai Lajos

Rehák Sándor

01-26 emeree
T. TATA! Légy szíves, mondd el, melyek azok a véleményeim,
amelyek részleges információkon alapulnak? Talán te tudod,
hogy csak részleges információk? Ugyan, honnan? Csak nem a
„gulyásosfazék” mellõl? Szerintem sok ember látja, mi folyik a
színfalak mögött, de nem tud ide írni, mivel nincs mindenkinek
internetelérési lehetõsége. Tényleg, te melyik körzetben indulsz
szavazatot gyûjteni „nagy” Károlyodnak?
01-27 Szfinx
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Egyetemes imahét
„Misszió és egység”
Január 18-a és 25-e között tartották a nemzetközi imahetet a keresztények egységéért világszerte. Sárbogárdon és a térség
több településén is tartottak az egyházak
közös alkalmakat, amelyeken a különbözõ
felekezetek hívei együtt imádkoztak.

Lukács evangéliumának „Ti tanúi vagytok
ezeknek” (Lk 24,48) mondata ihlette az
idei imahét témáját, melyet a Keresztény
Egység Elõsegítésének Pápai Tanácsa, valamint az Egyházak Ökumenikus Tanácsának Hit és Rend Bizottsága határozott
meg.
A bizottságok által megfogalmazott dokumentum arra buzdít, hogy emelkedjünk
felül az evangélium hirdetése és az ökumenikus párbeszéd között fennálló múltbeli
ellentéten. Nem mindenki számára kapcsolódik össze a missziós tevékenység a keresztények egységének vágyával. Földünk

egyes területein éppen a különbözõ felekezetû keresztény misszionáriusok egyidejû jelenléte okozta a legnagyobb nehézséget az elmúlt évtizedek párbeszédében,
ugyanis a hithirdetõket mintegy konkurenciának tekintették — olvasható a nyilatkozat bevezetõjében.
Az ökumenikus gondolat abból ered, hogy
a keresztség által minden hívõ egy test tagja, akik arra kaptak meghívást, hogy szeretetközösségben éljenek.

„Isten Jézusban egymás testvéreivé tett
minket, errõl kell tanúskodnunk. A keresztények egységének elõmozdításának
legjobb módja, ha széthúzás nélkül hirdetjük Krisztust” — vallják a keresztények, s
egyre többet tesznek is ezért az egységért.
A keresztények egységéért meghirdetett
imahét elõkészítõ dokumentumát idén a

skóciai keresztény egyházak vezetõire bízták a száz évvel ezelõtt tartott edinburghi
missziós konferencia emlékére. Az 1910ben rendezett világmissziós konferencián
indult útjára az újkori ökumenikus mozgalom. E konferenciára a protestáns és az
anglikán missziós közösségek, valamint az
ortodox egyház is elküldte képviselõit.
Sárbogárdon és Sárszentmiklóson az elmúlt héten a három felekezet hívõi minden este közösen imádkoztak más-más
helyszínen.
Hétfõn az új evangélikus templomban Sárbogárdon nagyon sokan voltak. Ezen az alkalmon Agyagási István református lelkész szolgált. Kedden a katolikus templomban Bõjtös Attila evangélikus lelkész,
szerdán a református templomban Mészáros János katolikus plébános hirdetett igét,
illetve prédikációban mélyítette el a közös
ima jelentõségét.
Sárszentmiklóson Hegedûsné Erdõdi Judit református lelkész, Bõjtös Attila evangélikus lelkész és Varga László hitoktató
szolgált az imahét ottani alkalmain.
Hargitai Lajos

Miklósi hírek A Himnusz ünnepe Miklóson

A megyei versenyen a megmérettetést az
általunk korábban kiválasztott és megtanult szöveg elõadása jelentette. Ezután következett az ismeretlen szöveg olvasása. A
két feladat végrehajtása során nyújtott teljesítményt a zsûri együttesen értékelte.
Nagyon örültem, amikor kihirdették, hogy
harmadik helyezést értem el. Az eredményhirdetés során mindenkit nagyon
megdicsértek szép beszédéért, kitartásáért. Úgy érzem, hogy egy rendkívül színvonalas versenyen méltóképpen képviseltem
az iskolánkat.

Himnuszunk születésnapja az ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskolában
évek óta alkalom
arra, hogy a zeneiskolások más népek
himnuszait is bemutassák. A magyar
kultúra
napján,
2010. január 22-én,
az 5–8. évfolyamosok „Szép magyar
beszéd” házi versenye elõtt többek között felhangzott az angol, a spanyol, a lengyel, a kanadai és a francia himnusz. A hangszerek: furulya, klarinét, trombita, gitár és a csillogóan tiszta, magabiztos énekhang. Az elõadók: Kellner Dóra, Tóth Orsolya, Nyikos Nóra, Danicsek Fruzsina, Horváth István,
Nagy Judit, Rohonczi Nikolett, Paczona Boglárka, Varga Júlia, Hegedûs Judit, Hegedûs
János és két volt tanítvány: Mezõ Bálint és Szummer Ádám. Jákob Zoltán zenetanár, a
kis koncert betanítója és „ötletgazdája” mindegyik produkció elõtt mondott néhány gondolatot a dal történetérõl, születésének körülményeirõl. Népes közönség: gyerekek, pedagógusok, az elõadókra méltán büszke szülõk hallgatták végig a kis muzsikusokat. A
mûsor a magyar Himnusz közös éneklésével zárult. A szépkiejtési versenyhez ennél
remekebb hangulatteremtõt el sem képzelhettünk volna!

Sükösd Gergõ 4. a

Horváth Ferencné igazgató

Hogyan kell szépen
beszélni?
Január 12-én volt a Móra Ferenc körzeti
szépkiejtési verseny a Sárszentmiklósi Általános Iskolában, amelyen én is részt vettem. Nagy csatában elsõ helyezést értem
el, így továbbjutottam a verseny megyei
döntõjébe Székesfehérvárra.
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KÉK HÍREK
Elfogták a vasgyúrókat
Január 25-én Sárkeresztúron, a Nyilas-dûlõben három férfi kidöntött négy darab vasoszlopot, és megpróbálta azokat eltulajdonítani. Egy abai férfi azonban észrevette õket, és bejelentést tett a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére. A rendõrök azonnal a
helyszínre mentek, ahol elfogtak egy 19 éves, valamint két 21 éves
sárkeresztúri férfit. Mind a hármukat elõállították a kapitányságra, ahol szabálysértés elkövetése miatt megindult velük szemben
az eljárás.

Apa és fia ráfáztak
Falopással gyanúsítanak a sárbogárdi rendõrök egy helyi férfit
meg a fiát. A város külterületén található, magántulajdonban lévõ Nagyerdõbõl ugyanis mintegy ötven mázsa akácfát vittek el kb.
60.000 Ft értékben. Apa és fia egyelõre tagadja a bûncselekmény
elkövetését.
A sárbogárdi Sallai-tanya melletti fasorból kb. 40 mázsa akácfát
vágott ki és vitt el ismeretlen tettes.

Ittasan karambolozott
Január 25-én 18.57-kor sérüléssel végzõdõ balesetrõl szerzett tudomást a rendõrség. Egy VW Transporter 54 éves sofõrje,
Börgöndpuszta felõl Székesfehérvár felé tartó haladása során,
miután áthaladt egy vasúti átjárón, a kettõs záróvonalat átlépve
áttért a szemközti sávba, ahol elõbb egy Ford Transitnak, majd a
mögötte haladó DAF jármûszerelvénynek ütközött. Az ütközés
során a jármûvekrõl leesett alkatrészek megrongálták a Trans-
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porter mögött közvetlenül haladó Ford Focust. A balesetet követõen a felek kitöltötték a kárbejelentõt, majd távoztak. A VW
Transporter sofõrje térdsérülésével kórházba ment ellátásra. A
rendõrség késõbb értesült a balesetrõl. A balesethelyszínelõ a
kórházba ment a sérülthöz, akivel szemben az alkalmazott szonda
pozitív értéket jelzett. Az okozót a klinikai tünetek alapján az
orvos enyhén ittasnak minõsítette. A balesetben egyébiránt könynyen sérült.

Van vámolnivalója?
A Vám- és Pénzügyõrség nyomozói körözték azt a szabadegyházai férfit, akit január 26-án (kedden) fogtak el. A férfit a vámosok
átvették a járõröktõl.
Este a Várpalotai Rk. kért segítséget egy eltûnt lány felkutatása
érdekében. Információjuk volt arról, hogy a berhidai lány egy sárbogárdi címen tartózkodik. A járõrök a megadott címen megtalálták a majdnem 18 éves fiatal lányt, és édesapjának adták át.
Éjjel egy érdi sofõrt ellenõriztek a járõrök. A sofõrrõl kiderült,
hogy a Sárbogárdi Rk. korábban határozattal tiltotta el a jármûvezetéstõl, és ennek ellenére vett részt a forgalomban. A férfit
szabálysértési õrizetbe vették.

Nyitott kocsiból könnyû lopni
Sárkeresztúron egy (a mûvelõdési ház parkolójában álló) nyitott
állapotban lévõ gépkocsiból elvittek egy mobiltelefont. A sértett
kára kb. 34.000 Ft.

Eszméletlenül a jeges éjszakában
Január 26-án az egyik nagyáruház elõtt egy lovasberényi férfi eszméletlenül, részegen feküdt a járdán. A mínusz 17 fokig lehûlõ éjszaka számára a biztos halált jelentette volna. Mentõt hívtak hozzá, akik beszállították az ittas embert a kórházba.
FMRFK-hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

ÉPÍTÉSI HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÕI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE,
6 hónap próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok: Sárbogárd közigazgatási területén belül, a kijelölt körzetekben jegyzõi hatáskörbe utalt építési hatósági feladatok ellátása, valamint Nagylók, Hantos, Sárszentágota, Sáregres településeken építési hatósági feladatok ellátása.
A munkakör betöltésének feltételei
Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés.
A 9/1995. (II. 3.) korm. rendelet a köztisztviselõk képesítési elõírásairól 1.
számú melléklete I/4. pontja alapján építésügyi hatósági ügyek döntésre való
szakmai elõkészítése kiemelt munkakörben I. besorolási osztályban:
— egyetemi, vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség,
— fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,
— vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik.
Felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.
Közigazgatási versenyvizsga megléte, vagy annak letétele alóli mentesülés a
Ktv. és a 126/2009. (VI. 15.) korm. rendeletben foglaltak szerint.
„B” kategóriás jogosítvány.
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a munkakör betöltése elõtt.
Részvétel elõzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton.
Illetmény és egyéb juttatások
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint,
és 20 %-os illetménykiegészítés.

Juttatás: a Ktv. 49/F. §-ában és Sárbogárd város jegyzõjének 1/2010. számú
közszolgálati szabályzatában meghatározottak szerinti cafetéria-juttatás.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek
Pályázat benyújtása Sárbogárd város jegyzõjének címezve, feltüntetve rajta
a KSZK honlapján közzétett pályázati azonosító számot valamint a munkakör
megnevezését.
Részletes szakmai önéletrajz.
Fõiskolai/egyetemi diploma másolata.
Versenyvizsgáról szóló tanúsítvány, vagy a mentesülés igazolása.
Három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, melyben a büntetlen elõélet mellett azt is igazolja, hogy
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
Iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
— hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,
— közigazgatási szakvizsga megléte.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 8-a.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. február 12-e.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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IV. SZAKÁCS TÜZÉP KUPA
2010. január 23-án és 24-én került megrendezésre a IV. SZAKÁCS TÜZÉP KUPA. Négy korosztályban (U13, U12, U11,
U10) mérkõztek a csapatok. A Sárszentmiklós SE utánpótlásainak erejét jelzi, hogy az összes korosztályban a képzeletbeli dobogóra állhattak fiatal labdarúgóink. Ennél is fontosabb, hogy sportszerû, izgalmas mérkõzéseket játszott a 19 csapat 174 játékosa.
Szombaton délelõtt a sárbogárdi tornacsarnokban az U13-as csapatunk (1997 után születettek) egy-egy egyéni hiba miatt „csak” a
III. helyen végzett.
Végeredmény:
1. DVSI
12 pont
2. Mustang
6 pont
3. Sárszentmiklós
6 pont
4. Nádasdladány
4 pont
5. Dunafém–Maroshegy
1pont
A legjobb kapus: Tóth Áron — Nádasdladány.
A legjobb góllövõ: Franczel Bence — Mustang (Martonvásár),
Szente Dávid — Dunafém–M.
A legjobb mezõnyjátékos: Kéri Valentin — DVSI.
Délután az U12 (1998 után születettek) közönségszórakoztató,
szép játékkal, megérdemelten lett tornagyõztes.
Végeredmény:
1. Sárszentmiklós
9 pont
2. DVSI
6 pont
3. Nádasdladány
3 pont
4. Dunafém–Maroshegy
0 pont
A legjobb kapus: Szekeres Marcell — Nádasdladány.
A legjobb góllövõ: Bakos Roland — DVSI.
A legjobb mezõnyjátékos: Molnár Márk — Sárszentmiklós.
A díjakat Juhász János sárbogárdi polgármester adta át.
Vasárnap a Sárszentmiklósi Általános Iskola tornacsarnokában
délelõtt az U11-es (1999 után születettek) csapat II. helyezést ért
el. Nagyszerû egyéni teljesítmények. Kicsi szerencsével nagyobb
lehetett volna az öröm.
Végeredmény:
1. Enying
12 pont
2. Sárszentmiklós
9 pont
3. DVSI
6 pont
4. Nádasdladány
1 pont
5. Aba
1 pont
A legjobb kapus: Bruzsa Sándor — Sárszentmiklós.
A legjobb góllövõ: Molnár Márk — Sárszentmiklós.
A legjobb mezõnyjátékos: Simon Milán — Enying.
Vasárnap délután a legkisebbek, az U10-es (2000 után születettek) játékosai szoros mérkõzéseken a reális III. helyet szerezték
meg.
Végeredmény:
1. DVSI
12 pont
2. Nádasdladány
9 pont
3. Sárszentmiklós
6 pont
4. Enying
3 pont
5. Dunafém–Maroshegy
0 pont
A legjobb kapus: Lang Mátyás — Enying
A legjobb góllövõ: Tóth Barna — DVSI
A legjobb mezõnyjátékos: Fekete Tamás — DVSI
A díjakat Rigó László, Sárbogárd alpolgármestere adta át.
Köszönet a támogatóknak: SZAKÁCS TÜZÉP, Somogy Mega
2000 KFT., Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség, Aranylabda Alapítvány Sárbogárd, Sárszentmiklós SE.
Köszönet a sárbogárdi és sárszentmiklósi általános iskolának a
tornacsarnokok kedvezményes használatáért.
Pajor László, Sárszentmiklós SE

U13, Sárszentmiklós SE: Kovács Kornél, Szúnyogh Richárd, Németh Kristóf, Freschli Barnabás, Luczek Roland, Szente Máté,
Sallai Attila, Lakatos Renátó.

U11, Sárszentmiklós SE: Bruzsa Sándor, Rohonczi Gergõ,
Husvéth Tamás, Horváth Attila, Molnár Márk, Márkovics Dániel, Wessely Adrián.

U10, Sárszentmiklós SE: Ratalits Dávid, Vagyóczki Patrik, Juhász György, Szente Máté, Bartók Zoltán, Búzás Ádám, Gõdér
Gergõ, Gyökér Kristóf, Kovács Dominik, Kisari Kevin, Kaszás
Norbert, Husvéth Ádám.
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VÁLLALKOZÁS–FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK
A pályázat célja
A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelõ képességének növelése technológiai
fejlesztésen, korszerûsítésen keresztül.

A pályázók köre
Iparági megkötés nélkül, bármilyen mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minõsülõ vállalkozás:
* gazdasági társaságok (kivéve nonprofit gazdasági társaságok);
* szövetkezetek;
* egyéni vállalkozók.

Támogatható tevékenységek köre
1. Technológiai fejlesztést eredményezõ beruházások, az alábbiak szerint:
– új eszköz beszerzése, vagy

Felhívás
Ismételten felhívom a vállalkozók figyelmét, hogy A HELYI ADÓKRÓL szóló
1990. évi C. tv. (Htv.) alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparûzési
tevékenység).
Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparûzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával
szûnik meg.
A Htv. szerint vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából üzletszerûen
végzõ a) a személyi jövedelemadóról
szóló törvényben meghatározott egyéni
vállalkozó, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott õstermelõ, feltéve, hogy õstermelõi tevékenységébõl származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja, c)
a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéb cég, vagy szervezet, ideértve
azt is, ha azok felszámolás, vagy végelszámolás alatt állnak.
Akik bejelentkezési, bevallási kötelezettségüket a felhívás megjelenésének napjáig nem teljesítik, soron kívül tegyék
meg.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Minden nap 8 órányi
mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

– olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi.

A támogatás formája vissza nem térítendõ,
összege minimum 1 millió Ft, maximum 25 millió
Ft lehet.

2. Információs technológia-fejlesztés:

A támogatás mértéke régiónként változó, a projekt összes elszámolható költségének maximum 25–50 %-a.

– hardver,
– szoftver.
3. Domain-regisztráció és a hozzá tartozó
webtárhely egyszeri díja (kötelezõ, ha még nincs
honlapja).
4. A domain-regisztrációhoz kapcsolódó
honlapkészítés (kötelezõ, ha még nincs honlapja,
és domain-regisztrációra is pályázik).
5. Minõség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.
A támogatás összege és mértéke

A pályázónak legalább a projekt elszámolható
összköltségének 25 %-át kitevõ igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt
esetben elõleg nyújtható, a támogatás 40 %-a
erejéig.
Határidõ: 2009. november 30-ától 2010. december 31-éig
További információval munkatársaink az
info@m27.hu e-mail címen illetve a 06 (1) 279
1979-es telefonszámon állnak rendelkezésére!
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XIII. forduló eredményei
Pentagri Kft.–Alba Autósbolt Cece
7:1 (3:1)
Vezette: Tóth Z. Pentagri: Györök, Tóth, Palotás, Kelemen, Bor.
Csere: Drávucz. Cece: Fülöp Gy., Kiss, Pintér, Fülöp T., dr. Erdélyi. Csere: Démuth, Hegedûs, Tóth A. Nem sokat kellett várni az elsõ találatra, mert Bor ballábas lövése után a labda a kapuban táncolt. 4. perc: Pintér lõtt kapu mellé. 5. perc: Tóth lõtt nagy gólt,
ami a kapufáról befelé a gólvonal mögé jutott, Fülöp Gy.-tõl nem
látta a játékvezetõ, utánakapott, megfogta, de a síp néma maradt.
7. perc: Fülöp T. egyenlített. A meg nem adott gól egy kicsit megzavarta a Pentagri játékát. 10. perc: dr. Erdélyi tiszta helyzetbõl a
kapu mellé lõtt. 12. perc: Hegedûs nem találta el a kaput. 13. perc:
Bor a kapufát találta el. 16. perc: Tóth I. a saját kapuja elõtt mentett, megtolta magának a labdát, jobb oldalról kilõtte a hosszú sarkot. 18. perc: Kelemen növelte az elõnyt. 19. perc: Hegedûs lövését Györök bravúrral hárította. 21. perc: Tóth I. kapott jó átadást,
de 2 méterrõl csúnyán kapu fölé vágta a labdát. 22. perc: Drávucz
nem jól találta el a labdát, oda lett a helyzet. 23. perc: dr. Erdélyi
sem találta el a kaput. 26. perc: Bor kicselezte a kapust is, Kelemenhez pattant a labda, lövése a kapu mellett landolt. 27. perc:
Bor lövését Fülöp bravúrral lábbal tisztázta. 30. perc: Pintér szabadrúgását Györök spárgázva tisztázta, az ellentámadásból Bor
lõtt gólt. Még ugyanebben a percben Bor kicselezte az egész Alba
védelmét, és újabb gólt lõtt. 32. perc: háromszögelés után a tisztán
álló Drávucz kapu fölé durrantott. 36. perc: Tóth I. lõtt újabb gólt.
Sorra dolgozta ki a helyzeteket a Pentagri, melynek eredménye
Kelemen-gól. Nagyobb arányú is lehetett volna a Pentagri gyõzelme, ha jobban összpontosítanak, kihasználják az adódó helyzeteket. Góllövõk: Bor 3, Tóth 2, Kelemen 2, illetve Fülöp T.

Twister Galaxy–OMV mérkõzés
Dani végre betalált a kapuba. Sok hibával játszott mindkét csapat.
Más már nem történt az elsõ játékrészben. 22. perc: a támadások
befejezésére jobban koncentráló Reál Kiss révén újabb gólt ért el.
24. perc: Dani–Kiss volt a labda útja, utóbbi nem hibázott. 25.
perc: Takács szépített. Még ugyanebben a percben Rozgonyi lõtt
védhetetlen gólt. 27. perc: Meilinger feleslegesen futott ki kapujából. Rozgonyihoz került a labda, aki kihasználta az adódó helyzetet. 29. perc: Dani nagy helyzetben Meilingerbe rúgta a labdát, róla a mezõnybe került a labda. 31. perc: Dani a kapus lábai között
rúgta el a labdát a kapuba. 33. perc: az „öreg” harcos Márton is
felavatta a BB. Truck kapuját, beállítva a végeredményt. Csak egy
csapat volt a pályán a második félidõben. Góllövõk: Dani 2, Kiss 2,
Rozgonyi 2, Márton, illetve Takács.

Spuri–Bad Boys 2:5 (1:1)

Sárkeresztúr KIKE–Extrém 3:0 (1:0)

Vezette: Szakács I. Spuri: Huszár, Kovács, Rohonczi, Deli, Sereg.
Csere: Varga. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Juhász, Kuti, ifj. Soós.
Csere: Hajba, Horváth I., Tóth S. 1 perc: Soós lövése után a labda
kapu fölé szállt. 2 perc: Mikuli lövése kerülte el a kaput. 3. perc:
Deli a kapu mellé pörgette a labdát. Nagy helyzetben 2 méterrõl
Mikuli eltalálta Huszárt. 13. perc: Rohonczi szerezte meg a vezetést a Spurinak. 14. perc: Huszárnak nagy védése volt. A másik oldalon pedig Porkolábnak kellett bizonyítani. 15. perc: Kuti immár
sokadszor tüzelt úgy, hogy nem is töltött. 19. perc: jó az öreg a háznál, Mikuli elfektette Huszárt, és sikerült egyenlíteni. 22. perc:
Horváth I. nagy helyzetben a kapu fölé lõtt. 26. perc: egy lepattanó labdát Mikuli a nézõk biztatására a kapura lõtt, mely a bal alsó
sarokban kötött ki. 27. perc: Sereg némi szerencsével egyenlített.
Támadott a Bad Boys, de a kínálkozó helyzeteket kihagyták. 32.
perc: Kuti a kapufát vette célba. Sikerült! 35. perc: kiment Huszár
feleslegesen a kapuból, nem ért vissza, ráadásul rosszul zárt védelem, Juhász használta ki az adódó helyzetet. Egy perc alatt még
két gólt lõtt a Bad Boys, Mikuli és Kuti révén. 2:2-es állásnál feleslegesen támadt ki a Spuri, mert sorba kapta a gólokat ahelyett,
hogy védekeztek volna. Góllövõk: Rohonczi, Sereg, illetve Mikuli 3,
Juhász, Kuti.

Vezette: Tóth Z. KIKE: Visi, Madár, Hajdinger J., Sütõ, Hajdinger Z. Csere: Tóth, Szauervein. Extrém: Kiss, Dévényi, Hajnal,
Horváth D., Juhász. 1. perc: Dévényi lõtt kapu mellé. 2. perc: Horváth lövését Visi kiütötte a mezõnybe. 4. perc: hárompontos kosár, kár, hogy nem kosárlabda-mérkõzés! 8. perc: Hajdinger Z. lövését Kiss kiütötte szögletre. 9. perc: Hajdinger Z. lövése után a
labda a felsõ lécrõl a gólvonal mögé vágódott. Gól! 12. perc: Kissnek két esetben is bizonyítani kellett. 13. perc: Horváth D. került
gólhelyzetbe, nagy gólt akart rúgni, ehelyett szerencsésebb lett
volna a tisztán álló Juhászhoz továbbítani a labdát, vagy Kicsivel
egyenlíteni. 14. perc: kijátszották a Kike védelmét, de megint nem
sikerült gólt szerezni. 17. perc: Hajnal Juhász elé gurította a labdát, aki eltalálta a kapufát. Ez volt a nehezebb! 19. perc: Dévényinek a kapu közepébe tartó lövését Visi biztos kézzel védte. 20.
perc: Juhász lövése után elkerülte a labda a kaput. Több helyzete
volt az Extrémnek, de elpuskázták a kínálkozó lehetõséget. 22.
perc: Madár erõs lövését Kiss kiütötte a mezõnybe. 26. perc: Tóth
hagyott ki egy nagy helyzetet. 27. perc: Sütõ lövése után a labda a
kapufáról a mezõnybe vágódott, Dévényi alig lõtt kapu mellé. 29.
perc: Hajnal a kapufát találta telibe. 30. perc: Horváth is lemásolta Hajnalt. 31. perc: Dévényinek sem ment a góllövés. Mint ilyenkor lenni szokott! Juhász eladta a labdát. Sütõ megvette, és gólt
lõtt. 32. perc: Horváth lövése Visirõl kipattant, Juhász került gólhelyzetbe, de Visibe lõtte a labdát. 38. perc: Hajdinger Z.-nek
dobta ki Visi a labdát, akit egyedült hagytak, higgadtan lõtt a kapuba. 39. perc: Hajnal lövését védte Visi. Jó és sportszerû mérkõzést vívott egymással a két csapat. A csere nélkül játszó Extrém
nagyon megérezte a hiányzókat, míg az összeszokott Kike sérült
játékosai hajtottak, és szerencsés gólokat rúgtak. Góllövõk: Hajdinger Z. 2, Sütõ.

Reál Margit–BB. Truck 7:1 (1:0)
Vezette: Szakács I. Reál: Géczi, Kiss, Márton, Dani, Rozgonyi J.
Csere: Berzeviczy. BB. Truck: Meilinger, Takács, Fekete, Strausz,
Horváth. Csere: Gilicze. 2 perc: Rozgonyi lövése vezette be a mérkõzést, igaz, ez kapu mellé szállt. 5. perc: Strausz lövése szintén a
kapu mellett landolt. 9. perc: Kiss sem találta el a kaput. 9. perc:
Meilinger másodszorra tudta megkaparintani a labdát. 10. perc:
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Nyiki FC–Sárbogarak
2:1 (0:0)

Horváth Ker.–BB. Truck
6:4 (1:3)

Vezette: Tóth Z. Nyiki: Huszti L., Oláh,
Kecser, Felker, Huszti R. Csere: Huszti P.,
Huszti N., Kovács, Németh. Sárbogarak:
Csuti, Gazdag, Dizseri B., Németh T.,
Dizseri P. Csere: Gászler, Németh Cs. 2.
perc: Csuti jó ütemben tisztázott Felker
elõl. 4. perc: Németh T. keresztbe lõtt a kapu elõtt. 8. perc: Gazdag lõtt kapu mellé
magasan. 9. perc: Oláh távoli lövése kerülte el a kaput. 12. perc: Kovács fordult le védõjérõl, de kapu mellé lõtt. 13. perc: Németh T. jó helyzetben kapu fölé bombázott. 15. perc: Huszti N. lövése elkerülte a
kaput. 16. perc: Csuti és Gászler is hibázott, Kecser nem élt a felkínált helyzettel.
18. perc: Felker ügyetlenkedett el egy jó
helyzetet. 21. perc: Huszti R. egy csel után
vette be Csuti kapuját. 23. perc: Felker a
sokadik helyzetét hagyta ki. Gászler a másik oldalon próbálkozott, de lövése után a
labda magasan a kapu fölé szállt. 24. perc:
Huszti R. átadását Németh gólhelyzetben
ügyetlenkedte el. 26. perc: Felker az utolsó
pillanatban szerelte szögletre Gászlert. 27.
perc: tûzijáték a Sárbogarak kapuja elõtt!
Huszti R. egymás után két helyzetet is kihagyott, majd Oláh és Németh is megismételte az elõbbit. 30. perc: Németh megint
kapu fölé lõtt. 33. perc: Huszti P. tette próbára Csuti képességeit. 37. perc: Gászler
használta ki a Nyiki hibáit, és egyenlített.
39. perc: Németh révén megszerezte a vezetést, és egyben a három pontot a Nyiki.
Óriási fölénye ellenére nehezen nyert a
Nyiki. Láttunk már jobb játékot a Sárbogaraktól. Góllövõk: Huszti R., Németh, illetve
Gászler.

Vezette: Tóth I. Horváth: Antal, Kovács
S:, Kovács A., Horváth J., Horváth D. Csere: Oláh, Pankusz. BB. Truck: Meilinger,
Fekete, Takács, Strausz, Horváth A. Csere:
Dravecz, Gilicze, Gábris, Sztojka. Az elsõ
fordulóban elmaradt mérkõzést pótolta a
két csapat. 6. perc: Horváth A. lövése Antalról pattant ki. 7. perc: Sztojka lövése
utat talált a kapuba. 8. perc: Dravecz nagy
helyzetben kapu mellé lõtt. 9. perc: egy
szép támadás után Horváth J. átadásából
Horváth D. egyenlített. 11. perc: Antal
késve indult ki a kapujából feleslegesen,
Horváth A. átfejelte felette a labdát, mely
a kapuban kötött ki. 16. perc: Pankusz elpuskázta a gólhelyzetet. 18. perc: emberelõnybe került a Horváth Ker., de nem
tudtak élni a lehetõséggel. 20. perc: Horváth A. sorba cselezte ki ellenfeleit, újabb
gólt lõtt. 26. perc: Horváth D. révén szépítettek. 27. perc: Horváth J., a fõnök jól eltalált lövéssel egyenlített. 29. perc: Horváth D. a kapufára lõtte a labdát. 31. perc:
megint emberelõnybe került a Horváth
Ker. 32. perc: Kovács S. egy visszagurított
labdát a hálóba lõtt. 34. perc: Kovács A.
kezére pattant a labda, büntetõ, Meilinger
a kapufát találta telibe úgy, hogy a kipattanóból Horváth D. lõtt gólt. A kapus nem
ért vissza. 37. perc: Sztojka került helyzetbe, azonban kapu fölé emelt. 38. perc:
Dravecz harcosságát dicséri a szépítõ gól.
40. perc: Horváth J. szabadrúgásból legurított labdáját Horváth D. értékesítette. Piros lap: Strausz, Horváth A. 2-2 perc.
Góllövõk: Horváth D. 4, Horváth J., Kovács
S., illetve Sztojka, Horváth A. 2, Dravecz.

Twister Galaxy–OMV
1:2 (0:1)

Bogárd és Vidéke-csoport

Vezette: Tóth Z. Twister: Bognár I., Balogh, Szabó Gy., Szabó L., Killer. Csere:
Bognár T., Gyöpös, Szántó. OMV: Plézer,
Halasi, Nagy, Gráczer, Simon. Csere: Deák, Derecskei, Lukács. Sárga lap: Bognár I.
Góllövõk: Szabó L., illetve Halasi, Deák. A
mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.

Toledo 2005–
Légió 2000, Fair-Bútor
5:0 (3:0)
Vezette: Tóth I. Toledo: Fûrész, Csuti,
Dombi Z., Gazsó, Barabás R. Csere. Barabás B., Dombi V., Szabó. Légió: Kasos, Németh, Lakatos Gy., Verbóczki, Lakatos T.
Csere: Banda, Baki, Berta, Szilágyi F.
Góllövõk: Barabás R., Dombi Z., Dombi V.,
Barabás B. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.
A Légió 2000 a mérkõzést megóvta, döntés
1 hét múlva.

A Pápa városában rendezett teremíjászversenyen egyesületünkbõl 3 fõ versenyzõ
indult.
Széplaki Zoltán a felnõttek között a 4. helyen, Lovász Balázs az ifik között 1. helyen
és Horváth Tamás a kadet ifik mezõnyében szintén az 1. helyen végzett.
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

MEGHÍVÓ
A Szent István Általános Iskola
szülõi munkaközössége meghívja Önt

2010. január 30-án
megrendezésre kerülõ

PÓTSZILVESZTERI
BÁLJÁRA.
Helye: Patkó csárda.
Programok

Tabella
1. Sárkeresztúr KIKE
12
2. OMV
11
3. Pentagri Kft.
10
4. Extrém
7
5. Alba Autósbolt Cece
5
6. Sárbogarak
3
7. Nyiki FC
3
8. Toledo 2005
2
9. Twister Galaxy
2
10. Légió 2000, Fair Bútor A Nyiki FC-tõl -3 pont levonva.

SÍC-hírek

1 1 1
1 2
2 4
1 7
2 8
3 7
3 8
3 8
3 10

72:17
66:31
60:29
65:32
34:40
28:58
32:60
33:68
25:40
29:95

37
34
31
23
16
11
9
9
9
3

18.00: az iskola színjátszó szakkörének mûsora,
18.30: hastánc, 19.00: Szerzõ Zsuzsa és Farkas
Erik dalai, zongorán kíséri Hajnal Benjamin,
22.00: vacsora (vegyes tál: sült csülök, rántott
szelet, rántott sajt, rántott gomba, töltött csirkecomb; káposzta, saláta, süti), ezt követõen
tánc kifulladásig, tombola.
Zenél: Rozgonyi Tibor.
Belépõ: 2.500 Ft/fõ (elõvételben vásárolható
korlátozott számban az iskolában, a Vénusz vegyesboltban Szõnyeginé Klárinál — 06 /20/ 931
7447, Bernátné Anikónál — 06 /70/ 453 5697).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

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

KIKE
OMV
Pentagri

24 gól
20 gól
19 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys
9 1
2. Horváth Ker.
8 1
3. Reál Margit
4 4. BB. Truck
3 5. Spuri
1 A Reál Margittól -3 pont levonva.

1
6
8
8

55:17
71:27
49:46
34:91
26:57

28
25
9
9
3

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

Horváth Ker.
Bad Boys
Horváth Ker.

29 gól
22 gól
16 gól

G. F.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2010. január 19-ei ülésén elfogadta:
— az 1/2010. (I. 25.) ktr. sz. rendeletet a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) ktr. sz.
rendelet módosításáról;
— a 2/2010. (I. 25.) ktr. sz. rendeletet a talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII. 5.) ktr. sz. rendelet módosításáról.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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HITÉLET

2010. január 28. Bogárd és Vidéke

A szeretet és a szociális igazság apostola
Ötven éve halt meg a japán Toyohiko Kagawa
Kevesen ismerik. Pedig életérõl és szolgálatáról halála ötvenedik évfordulóján érdemes legalább néhány szóban megemlékezni.
Néhány szó a háttérrõl. A 20. század elsõ
negyedében mintha megállt volna a japán
misszió. Talán jobb szó, hogy „szünetet”
tartott, átgondolta küldetését, koncentrált
a következõ feladatokra. Ennek a „szünetnek” és aztán a meginduló mozgalomnak
egyik vezetõje volt Toyohiko Kagawa
(1888–1960).
A második világháború elõtt Japánban fellángolt a patriotizmus. Ez persze az egyházban (amely nagyrészt katolikusokból
állt, de sokan voltak protestánsok is) feszültségek okozott. Egy missziótörténész
szerint: „Minden japán keresztény patrióta volt, de egyetlen keresztény sem feledhette el, hogy tagja egy világméretû közösségnek is.” Ebben a légkörben minden keresztény „gyanús” volt, céltáblája lett a bizalmatlanságnak. 1940-tõl már akadályozták a kívülrõl érkezõ missziót. „Belülrõl”
kellett mindent újrakezdeni.
A háború befejezése után Japán persze
„összetört”, de a misszió elõl továbbra is
elzárkózott. 1963-ban hétszázötvenezer
keresztény (katolikus és protestáns) élt Japánban. Ez a „kis mag” azonban misszionáló erõt hordozott. Ennek egyik vezetõ
alakja Kagawa volt. S ne feledjük, ebben az
idõben — a háború elõtt és közvetlenül
utána — még nem beszélhetünk „gazdag”
Japánról; nagy szociális feszültségek és
szegénység uralkodott.
Néhány szó az életérõl. A történetírók szerint 1888. július 10-én született Kobe városában egy gazdag üzletember és számos
ágyasa egyikének fiaként. Négyéves korában vesztette el szüleit. Mint árva egy
missziói iskolába került. Tízéves korában
keresztelték meg. S mivel a presbiteriánus
(a kálvinista irányhoz tartozó, presbitériummal vezetõ) egyház egy misszionáriusa
volt rá hatással, elõször a Kobei Presbiteriánus Szemináriumban, majd az Egyesült
Államok princetoni szemináriumában végezte teológiai tanulmányait 1914 és 1916
között. Így lett a Biblia „az elsõ könyv” az
életében.
Hazatérve, egy súlyos betegségbõl kissé
felépülve Kobe nyomornegyedébe költözött. („Kagawa megvakult” — kezdte ekkoriban egyik prédikációját Podmaniczky
Pál teológiai professzor Sopronban.) Innen kezdve ragadtak rá a jelzõk: „pacifista”, „keresztény reformer”, „munkásaktivista”. S mindegyikben volt igazság. A
társadalmi nyugtalanság következtében, a
kapitalizmus gyors fejlõdése közepette a
szegények hangadója lett. „Keresztyén és
szocialista vagyok” — vallotta. Õ szervezte
meg az elsõ munkás- és parasztszakszervezetet.

Amikor aztán a munkásmozgalom a marxizmus felé fordult, Kagawa — válaszként
— elindította az „Isten országa” nevû
mozgalmat. Rengeteg különbözõ terjedelmû könyvet írt, állítólag több mint százötvenet.
Néhány szó a teológiai gondolkodásáról.
„A bibliaértelmezés önálló rendszerét fejlesztette ki” — írja róla egy teológus. Ennek centrumában a kereszt áll. „A kereszt
a szeretet és az áldozatvállalás hatalma.” A
kereszt értelme: ezt a hatalmat nyilvánvalóvá és megélhetõvé tenni. Más kérdés,
hogy gyakran keverte a teológiai és filozófiai, valamint a más vallásokból származó
fogalmakat, s azzal az álláspontjával is vitatkozhatunk, hogy a mormon egyház
megalapításában — Kagawa úgy vélte —
Krisztus szeretetének konkrét megvalósu-

lása látható. 1925-ben és 1930-ban sok,
általunk nagyra becsült névvel együtt õ is
aláírta a hadkötelezettség elleni kiáltványt.
Végül néhány szó hitvallásáról. Talán érdekes, hogy ezt az írását az Üdvhadsereg
Segélykiáltás címû magyarországi közlönyében olvastam (1933. március), amelyet
az újság a gyõri Harangszó engedélyével
közölt (!). Ennek befejezõ része legyen
megemlékezésünk zárása is.
„Krisztus lelke a békesség lelke. S ahol
Krisztus lelke hatalomra jut, onnan kiszorul a nyomorúság fõ okozója, a háború.
Nem a földrengés és nem a tûz, meg a vízár
szokta az emberiséget a legnagyobb nyomorba belelökni, hanem a háborúk, s ami
utánuk következni szokott. A francia forradalomban ötvenezer ember pusztult el,
az utána következõ éhínség hárommilliót
ölt meg. Az 1917. évi orosz forradalomban
hétezer ember halt meg, az utána következõ nyomorúság tizennyolc millió embertõl
vette el életét [mi többrõl is tudunk — K.
L.].
Krisztus lelke a szabadság lelke. Egyesek
és népek egyformán vágynak utána.
Krisztus lelke a megosztó szeretet lelke.
Semmivel sincs kevesebb arany a világon,

mint volt azelõtt, búzát is ad a mezõk Ura
annyit, mint régen, minden van itt, csak
megosztó szeretet nincs.
Nemrégen alapítottunk Japánban egy
egyesületet, amelynek tagjai minden hét
huszonegy étkezésébõl egyet megvonnak
maguktól, s azt a szegényeknek adják. Ha
Japánban minden ember megtenné ezt, az
hatvannégymillió étkezés megtakarítását
jelentené, s bõségesen elég volna Japán
háromszázhúszezer munkanélkülijének az
eltartására. Az igazi szeretet mindig
leleményes a segítés módjának kitalálásában.
Ahol egyszer Krisztus lelke megjelent és
úrrá lehetett, ott mindig megoldódott a
nyomorúság kérdése. Ma az egész világ
küzd a nyomorúság ellen, s mégis az egész
világ nyög a nyomorúság alatt.
Óh, ha Krisztus lelke lakozna közöttünk, s
így nyúlnánk ehhez a kérdéshez, sokkal
több eredményt kellene elérnünk! Ez a rég
tartó, széleskörû nyomorúság, s ahogy az
emberek ezt megoldani és viselni próbálják, mutatja legjobban, hogy elûzzük
magunk közül a Krisztus lelkét.”
Nem idõszerû gondolatok ezek 2010-ben
is?
Keveházi László

Bogárd és Vidéke 2010. január 28.
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A magyar kultúra napja Cecén
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Ismeretterjesztõ
elõadás-sorozat
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

Novák Kovács Zsolt

Január 22-én, a Himnusz születésének
napján ünnepeljük az egész magyar kultúrát is. A Cecei Általános Iskola idén méltóképpen szeretett volna megemlékezni a jeles napról, ezért több rendezvényt is szervezett erre az alkalomra. Január 21-én
Himnusz-mondó versenyt hirdetett, ahol
az iskola tanulói 2 korcsoportban adták elõ
legjobb tudásuk szerint nemzeti imádságunkat. A megmérettetésen közel harminc tanulónk vett részt és adta elõ Kölcsey örökbecsû mûvét. A legszebben a
4-5-6. osztályos kategóriában Fésû Fanni,
míg a 7-8. osztályos kategóriában Potyondi
Dorina adta elõ a mûvet, elnyerve ezzel az
elsõ helyezést. A gyõztesek illetve a helyezettek könyvjutalomban részesültek, a
többi résztvevõ pedig emléklapot vehetett
át az iskola vezetõitõl.
Pénteken reggel az iskola 6. osztályos tanulói kis mûsorral emlékeztek meg a jeles
napról, amelyet Nyikosné Domján Mária

osztályfõnök állított össze. Délután 15 órai
kezdettel a Cecei Mûvelõdési Ház Könyvtárában ünnepelték a magyar kultúrát az
iskola jelenlegi és nyugalmazott pedagógusai, önkormányzati képviselõk, helyi intézmények és közösségek vezetõi. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdõdött, majd a megyei szépkiejtési versenyen
szerepelt cecei tanulók: Kiss Balázs és
Fésü Fanni adták elõ a versenyen is szerepelt prózájukat. Dicsérdi Elizabet és Hegyi
Vanda népdalokat énekeltek, Molnár Dóra és Lestár Melinda szintén prózai elõadást tartottak. Zárásképpen a Himnusz-mondó verseny gyõzteseinek elõadásában hallgathatták meg a mûvet a résztvevõk. Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel
zárult, melynek során vendégeink a magyar kultúrával kapcsolatos élményeiket,
tapasztalataikat osztották meg egymással.
Cecei iskola

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt

2010. február 13-án 20 órától tartandó

SÁRBOGÁRD
AZ ELSÕ
VILÁGHÁBORÚ ÉS
A FORRADALMAK
KORÁBAN
címû elõadására.

Helyszín: mûvelõdési ház
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.).

Idõpont: 2010. február 2.
18.30 óra.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és
családját, barátait

a sárbogárdi
mûvelõdési házba, a

2010. február 6-án,
szombaton, 19 órakor
kezdõdõ

Valentin-napi bálunkra.

FARSANGI
FÚVÓSBÁLRA

Helyszín: Sáregres, mûvelõdési ház.

Program:

A jó hangulatról Vörös József gondoskodik.
Belépõdíj: 500 Ft.
Kérjük, támogassa egy kellemes est keretében egyesületünket!
Támogathatnak minket a bálon való megjelenéssel, belépõjegy-vásárlással, tombolatárgyak adományozásával, tombolajegy-vásárlással.
Lehetõség van a számlánkra való befizetéssel, illetve a személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával is támogatni tevékenységünket.
Mindenféle segítséget köszönettel fogadunk!
Számlaszámunk: OTP Bank, Sárbogárd 11736051-20014232.
Adószámunk: 18497939-1-07.
A bevételt a gyermekek részére rendezendõ kulturális és szabadidõs programok költségeinek biztosítására fordítjuk.

19 órakor a Sárbogárdi Fúvószenekar
rövid mûsorral köszönti a közönséget;

Sáregresért Közhasznú Egyesület

20 órakor vacsora: marhapörkölt „fúvós módra”.
Vacsora után tánc, játszik: a Melódia
zenekar.
Éjfélkor tombola!
Belépõ (vacsorával, elõvételben): 1.500
Ft, pártolójegy: 800 Ft. Kapható a mûvelõdési házban, hétköznap 13–20
óráig.
A bevételt a Sárbogárdi Fúvószenekar
mûködésére fordítjuk.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK
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Nagymama receptjei EGY KÖNYESPOLC

KRÉMLEVESEK

Ananászkrémleves
Hozzávalók: cukor, 1 konzervananász, víz, 1 csomag vaníliás cukor,
citromlé, fahéj, tejföl, 2 dl fõzõtejszín.
Elkészítés: kb. 1 ek. cukrot karamellizálunk, majd ráöntjük a konzervananászt, felöntjük 2 dl vízzel, egy pár csepp citromlével, egy kis fahéjjal, a vaníliás cukorral megszórjuk, és fõni hagyjuk. Közben a tejszínbõl,
egy kanál tejfölbõl és egy kanál lisztbõl habarást csinálunk. Amint felfõtt a víz, belekeverjük és összefõzzük.

Banánkrémleves
Hozzávalók: 4 db banán, 2 dl tejszín, 6 dl tej, 1 gyümölcsjoghurt, cukor,
1 db citrom leve és lereszelt héja, fahéj, vegyes idénygyümölcs.
Elkészítés: a banánokat a cukorral és a citromlével összeturmixoljuk,
majd felöntjük a tejjel és a tejszínnel. Hozzáadjuk a joghurtot, a cukrot
(ízlés szerint), a fahéjat és a tisztított, darabolt gyümölcsöket. Hûtõben
lehûtjük.

Áfonyás krémleves
Hozzávalók: 50 dkg áfonya, 2 dl tejföl, 1 dl tejszín, 1 mokkáskanál reszelt citromhéj, 1 evõkanál liszt, 1 szegfûszeg, só és cukor ízlés szerint.
Elkészítés: az áfonyát megmossuk, lecsöpögtetjük, majd annyi vízben,
amennyi éppen ellepi, felforraljuk. Egy percnyi fõzés után szitán áttörjük. A keletkezett gyümölcslevet annyi vízzel egészítjük ki, hogy 8 dl legyen. A szegfûszeget és a citromhéjat 0,5 dl vízben 10 percig fõzzük,
majd leszûrve hozzáöntjük a gyümölcsléhez. Csipetnyi sóval és cukorral ízesítjük, majd 5 percig együtt forraljuk. Közben a tejfölt, a tejszínt
és a lisztet simára keverjük, ezután besûrítjük vele a forrásban levõ levest. Felforraljuk, és csészékben találjuk. Hidegen is, melegen is
nagyon finom.

Burgonyakrémleves
Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg burgonya, néhány gallyacska friss
majoránna (szárított is jó), jódozott só, 5 dl natúr joghurt, 20 dkg fõtt
combsonka, egy teáskanál étolaj, õrölt fehér bors.
Elkészítés: hámozzuk meg, majd vágjuk kis kockákra a krumplit. Tegyük fel fõni enyhén sós vízben. Ha már egészen puha, vegyük le a tûzrõl és hagyjuk hûlni. Közben melegítsük meg egy kis serpenyõben az
olajat, és szórjuk rá az apró kockákra, vagy csíkokra vágott sonkát. Folyamatos kevergetés közben pirítsuk meg. A friss majoránnát mossuk
meg, csepegtessük le. Botmixerrel keverjük össze a fõtt krumplit fõzõlevestül a joghurttal. Tálalás elõtt szórhatunk bele egy kis fehér borsot.
Csipkedjük le a majoránna levélkéit, vágjuk apróra, és keverjük a
levesbe. Szórjunk minden adagra egy kis pirított sonkát.

Mi van a könyvespolcon?
Ami illik. Könyvek. Messzirõl látom Németh László tanulmánykötetét, mellette egy angol nyelvû Bibliát, aztán
Kundera „A regény mûvészete” címû könyvét. Nincs rendszer, az biztos! Ahogy a sors szeszélye akarja. Egymás mellé
került itt a Pilinszky János tanulmányait tartalmazó két piros hátú kötet és Spock professzor „Csecsemõgondozás,
gyermeknevelés” címû mûve. Mindegy! Könyv, könyv, az
emberi szellem hirdetõje és terméke mindahány.
Azonban mit látok? Miért van a polc peremén egy köteg elhasznált ceruzaelem? Itt van ennek a helye? És azok a pohárfélék, amelyekbe tollak, ceruzák, ollók és — valljuk be —
teljesen haszontalan limlomok vannak beállítva, mit keresnek a könyvespolcon? Elgörbült csavarok, ceruzacsonkok,
inggombok és Biblia? Rendben van ez így? De leginkább mi
szúr szemet? A könyvek elé tolakodva ott sorakozik egy csomó gyógyszeres doboz, fiola, mûanyag tégelyféleség. Mindennapi mérgeink.
Hej, a gyógyszerek! Az életünk lassan a gyógyszerekrõl kezd
szólni. A rendelõintézet folyosóin délelõttönként tömegek
szoronganak. Baj van, fáj ez, fáj az, balsejtelmek lappanganak a lélekben, segítsen, doktor úr. Sok-sok évvel ezelõtt az
orvosi recepteket maga a doktor körmölte szinte olvashatatlan, gyorsan rótt betûkkel. A szegény beteg próbálta kisilabizálni a rejtélyes írást, de nem sokra ment vele. Azt csak beavatottak értették. Akkor a páciens legfeljebb egy-két papírlapocskát szorongatott, mikor kilépett a rendelõbõl.
Napjainkban számítógép írja a receptet, s van, aki egész nyalábbal kap belõle. Megpakolt autó áll meg gyakorta a patika
udvarán, kezdõdik a kirakodás, a páciensek meg ott sorakoznak az üvegezett pult elõtt, s aztán viszik haza a vigaszt, a
reményt, a csemegét. Ma a legtöbb lakás tele van gyógyszerrel. Titkos szekrényrekeszek, konyhakredencek vannak dugig tablettákkal, kapszulákkal, csodafolyadékokkal. A legtöbbje már soha nem kerül felhasználásra, csak a helyet foglalja. Nem kevés pénzbe került, és érdekes szemét lett belõle. Adjuk az ezreseket a szemétért. A gyógyszergyártás az
egyik legjobb üzlet a mi világunkban. Ennél többet csak a
fegyver és a kábítószer hoz. Itt a képlet: mi fontos a mai
embernek? Kábulat, erõszak, gyilkolás és vegyületekkel
elõállítható életpótlék, életvigasz. És életgyilkolás, mert mi
más az antibébitabletta, mint meg sem született életek
megsemmisítése?
Ez van.
Nézem a könyvespolcot. Szegény könyvek! Lassan már nem
is lesz hely számukra a könyvespolcon.
(L. A.)

Heti idõjárás
A következõ napokban
valamelyest enyhül az
idõ, és többször is számítani kell havazásra,
hózáporokra. Fõként
szombaton várható havazás, ekkor jelentõsebb hótakaró kialakulása várható. Szombattól egyre többfelé lesz
élénk, erõs az északnyugati szél, így hófúvás is elõfordulhat. A jövõ hét elsõ napjaiban ismét visszaesik a hõmérséklet, zord hajnalokra, és napközben is erõs fagyra kell
számítani. Keddtõl ismét csapadékos idõszak veszi kezdetét, havazással és hófúvással.
www.metnet.hu
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A magyarok eredete
— Kézai Simon és Anonymus krónikája nyomán —
Sok-sok esztendõvel ezelõtt, amikor a bûn
úgy elsokasodott az emberek között, hogy
farkasok módjára éltek, Isten megbüntette
õket: hatalmas özönvizet bocsátott a Földre. Ez az özönvíz minden embert elpusztított, nem maradt más életben, csak Noé, és
annak családja.
Noénak három fia volt: Sém, Kám és Jáfet,
ezektõl a vízözön után hetvenkét nemzetség származott. A három fiú nemzetségei
más és más világrészen éltek: Sém utódai
Ázsiában, Kám utódai Afrikában, Jáfetéi
pedig Európában.
Azt mondják, hogy a franciák Jáfet idõsebbik fiától származnak, és Trója városának
pusztulása után elõször Pannóniába jöttek,
abba az országba, amely késõbb a magyarok hazája lett.
A franciák Pannóniában megalapították
Szikambria városát, majd nyugatra vonultak, mert erõsen féltek a keleti népek támadásától. Nyugaton, a Szajna folyó partján
telepedtek le, és új hazájukat Francióról, a
vezérükrõl elnevezték Franciaországnak.
Jáfet kisebbik fiától származott egy óriás,
akit Ménrótnak hívtak. Ez az óriás attól
tartott, hogy Isten még egyszer özönvizet
bocsát a Földre, ezért összehívta rokonait,
és velük együtt egy hatalmas tornyot kezdett építeni, hogy a víz elõl oda menekülhessenek.
De a tornyot nem építhették fel, mert Isten
annyira megváltoztatta a torony építõinek
nyelvét, hogy még a rokon se értette meg
tulajdon rokonát. Ezért aztán Ménrót népe
a világ minden tája felé szétszéledt.
Ménrót maga a nyelvek összezavarása után
Perzsia országába ment. Itt megismert egy
szép lányt, akit Enéhnek, tehát szarvasünõnek hívtak, feleségül vette, s a felesége két
szép fiúgyermekkel ajándékozta meg. Az
egyiket Hunornak, a másikat Magyarnak
nevezték: tõlük származnak a hunok és a
magyarok.
Amikor már hosszabb ideje éltek a mocsarak között, és hatalmas nemzetté fejlõdtek,
az a föld már sem befogadni, sem táplálni
nem bírta õket. Ezért Szittyaországba kémlelõket küldtek, s ezek az országot nagy állhatatossággal kikémlelték, majd az egész
nép fölkerekedett, és együtt új hazába,
Szittyaországba vonult.
Szittyaország földje nagyon szép: ligetek,
erdõk, legelõk ékesítik, és tele van vadállatokkal. Hatalmas, nagy kiterjedésû birodalom ez, a Volga folyótól a Kaukázus
hegységéig terjed. Szittyaországba két nagy
folyó ered: a Volgának és a Donnak itt van
a forrása.
Egykor régen a szittyák nagyon bölcsek,
igazán szelídek voltak, a földet nem mûvelték, és olyan ártatlanul éltek, hogy jóformán semmiféle bûn sem fordult elõ közöttük. Egyszerûen éltek, még házuk sem volt,
csak nemezbõl készült sátorban laktak.
A szittyák húst, halat, tejet, mézet ettek, és
sok barmot tartottak. Ruházkodásra a

nyuszt és más vadállatok bõrét használták.
Itt olyan sok a nyest, hogy nemcsak a nemesek ruházkodnak bõrével, hanem a gulyások, a kanászok, és a juhászok is ezzel díszítik ruhájukat.
Az aranyat, ezüstöt, és a gyöngyöt a szittyák
csak annyiba vették, mint a kavics, mert éppen úgy megtalálták saját földjük folyóinak
medrében.
A szittyák nem kívánták a másét, mert
mindennek bõvében voltak, hiszen sok állatot tartottak, és mindig elegendõ élelmet
szereztek maguknak. A házasságot tiszteletben tartották, minden szittyának csak
egy felesége volt.
A szittya nemzetet egy uralkodó sem hajtotta igája alá.
Dárius perzsa királyt a szittyák csúfosan
megfutamították: a király nyolcvanezer katonáját elvesztette, és ijedten menekült
vissza Perzsiába. Pórul járt Cirus perzsa király is: a szittyák 330 ezer katonájával
együtt õt is levágták.
Ugyanezek a szittyák Nagy Sándor királyt,
aki sok országot leigázott, csúfosan megszalasztották.
A szittyák minden megpróbáltatást bátran
elviseltek. Bátor katonák, jó harcosok voltak. Ha sérelem érte õket, addig nem nyugodtak, míg az ellenségen bosszút nem álltak.
Amikor a szittyák a harcban gyõzelmet
arattak, a zsákmánnyal semmit se törõdtek
(nem úgy tettek, mint mai utódaik), mert
csak a hadi dicsõséget keresték. Ezért minden nép félt tõlük, Dárius, Cirus és Nagy
Sándor kivételével a világ egyetlen hadvezére, egy népe sem mert az õ földjükre rátörni.
Az említett szittya nemzet pedig kemény
volt a harcban, és gyors a lovon. Fején sisakot hordott, és az íjjal, meg a nyíllal különbül bánt, mint bármelyik a világ összes
nemzetei közül. És hogy valóban ilyen volt,
azt utódairól, a magyarokról is megállapíthatjátok.
A szittyák szomszédságában besenyõk és
fehér kunok laknak. De az Északi-tenger
körül, amely szomszédos vele, egészen
Susdal országig puszta erdõség terül el,
amelyet ember be nem járhat. Ez hatalmas,
nagy terület, és azt mondják, hogy ott kilenc hónapon át sûrû köd uralkodik. A napot csak júniusban, júliusban és augusztusban látják, akkor is napjában csak néhány
órán át.
Az említett sivatag hegyeiben kristályt találnak, az erdõkben griffmadár fészkel, és
vadászsólyom madár költ, amelyet magyarul kerecsetnek hívnak.
Amikor Hunor és Magyar utódai Szitytyaországot elözönlötték, a népet száznyolc nemzetségre osztották fel, ezért abban a hatalmas birodalomban száznyolc
tartomány terül el.
Lengyel Dénes — Régi magyar mondák

Rejtvény

Húzd ki!
Az ókori világ hét csodája az alábbi tizenöt — mondja egy diák:
1.

az egyiptomi piramisok

2.

az alexandriai világítótorony

3.

a római Colosseum

4.

Bábel tornya

5.

Szemiramisz függõkertje
Babilonban

6.

a kínai fal

7.

Artemisz temploma
Epheszoszban

8.

az athéni Akropolisz

9.

a gizehi szfinx

10. a Zeusz-szobor Olümpiában
11. az agrai Taj Mahal
12. a rodoszi Kolosszus
13. Mauszoleusz síremléke
Halikarnasszoszban
14. a Laokoon-szoborcsoport
15. a mükénéi oroszlánkapu
A diák nyilván tévedett: a 7 csoda nem
lehet 15! Mi a helyes megoldás?
Beküldési határidõ: 2010. február 1.

Megfejtés
1. ház, 2. vihar, 3. forrás, 4. táska, 5. óra,
6. járás, 7. udvar, 8. szem, 9. kalács, 10.
csont, 11. anyag, 12. dobos, 13. tánc, 14.
hab, 15. harang, 16. kincs, 17. moly, 18.
tûz, 19. hegy/nyereg, 20. ágy, 21. tér, 22.
vér, 23. gép, 24. ló.
Helyes megfejtõ:

RUSS RENÁTA
Sárbogárd, Gilice köz 9.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Január 30., SZOMBAT
MTV: 5.43 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.10 Bob, a mester 8.35 Thomas és barátai 9.00 Paddington kalandjai 9.25 Clic
és Kat 9.30 Paddington kalandjai 9.55 Ötös fogat 10.25 Ókori kalandok 11.00
Teknõc a láthatáron 11.30 Unokáink sem fogják látni 12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Egészség ABC 13.05 Hogy volt!? – Válogatás 14.10 Stílus 14.40
Euro-Taxi 15.10 Bolyai-díjasok 16.05 Yorkshire-i szívügyek 17.05 Szent Péter
esernyõje 18.15 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Miss Marple történetei 22.20 Hírek 22.30 Tökéletes szerelem 0.25 Az öcsém cipõi 1.15
Koncertek az A38 hajón 2.05 Szürke kincsünk – A magyar szürkemarha
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Pókember 10.25 Játék 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45
FTC–Debrecen: Nõi bajnoki kézilabda-mérkõzés 14.35 Tengeri õrjárat 15.35
Szökésben 16.30 Álnokok és elnökök 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
…És megint dühbe jövünk 22.05 Bloodrayne – Az igazság árnyékában 23.35
Budapest–Bamako 2010 23.55 Amaro atya bûne 2.10 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a földrõl 6.25 TV2-matiné 10.10 414-es küldetés 10.45 Nagyon különleges ügyosztály 11.15 A világ legerõsebb emberei 11.50 Babavilág 12.25 Borkultusz 12.55 A láthatatlan ember 13.55 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.55 Rejtélyek kalandorai 15.55 A parti õrség 16.55 Tiniboszi
18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Kleopátra 1-2 23.35 James Bond: Élni és
halni hagyni 1.45 Kalandjárat 2.15 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 13.05 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.55 Zene 21.04 Rádiószínház 21.54 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

Január 31., VASÁRNAP
MTV: 5.43 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.10 Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40 Unitárius magazin 10.05 Református ifjúsági mûsor 10.15 Mai hitvallások 10.40 Útmutató 11.05 Mai hitvallások 11.30 Evangélikus templomok
11.45 Zsidó jelképek 12.00 Hírek 12.05 Vancouver készen áll 12.35 Hogy volt!?
– Válogatás 15.10 Karácsonyi Cupido 15.55 Yorkshire-i szívügyek 16.50 Térerõ 17.20 Panoráma 17.20 Magyarország története 18.20 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás szabadsága 21.00 Egy maroknyi dollárért
22.45 Kultúrház 23.40 Esti beszélgetés Müller Péterrel
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Pókember 10.25 Játék 11.35
Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.45 Doki 13.45 Tuti gimi 14.35 Nem
szentírás 15.30 Titkos küldetés 16.30 Hudson Hawk 18.30 Híradó 19.00 Cobra
11 20.00 Csonthülye 22.05 Heti hetes 23.20 Budapest–Bamako 2010 23.30
Rollerball – Könyörtelen játék
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 10.00
Mókás állatvilág 10.30 Dokik 11.00 Két testõr 11.30 Stahl konyhája 12.00 Kalandjárat 12.35 Száguldó vipera 13.35 Tequila és Bonetti 14.35 Baywatch Hawaii 15.35 Áldott jó nyomozó 16.35 Aladin 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A
sherwoodi erdõ titka 21.50 Négy tesó 23.45 Képírók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22
Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Február 1., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szólás szabadsága 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35
McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.30 Parttól partig 23.20 Prizma 23.35 Hírek 23.40
Memento 23.50 Teadélután 0.40 Nappali 2.35 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Az idõ szorításában 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.20 Dollhouse – A felejtés ára 23.35
Vészhelyzet 1.25 Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.45 Szent Iván napja 13.30 Kvízió 14.30 Charlie, majom a családban 15.30 Szentek kórháza 16.30
Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály 0.20 Tények este 0.50 Silent Hill – A halott város 2.50 Holló – Út a
mennyországba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Február 2., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Ez történt ma
reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték!
21.00 Kedd este 21.30 Moszkva tér 23.00 Prizma 23.15 Hírek 23.20 Memento
23.30 Teadélután 0.15 Nappali 2.15 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Protokoll 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 A mentalista 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.00 Reflektor 0.20 Tripla kockázat
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.50 Õk sem voltak
szentek 13.30 Kvízió 14.30 Charlie, majom a családban 15.30 Szentek kórháza
16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán
20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Next – A holnap a múlté 23.00 A médium 0.00
Tények este 0.30 Szomorú vasárnap
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Február 3., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Kormányváró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45
Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Don Matteo: Keserû pohár 21.00 Szerda este 21.30 Kínai negyed 23.40 Prizma 23.55 Hírek 0.00 Memento 0.10 Teadélután 1.00 Nappali
2.55 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Királynõpalánta 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Sherlock Holmes – Ördögi gyilkosok nyomában 23.25
Lelkek tengere 1.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.05 Teleshop 11.20 Vakrepülés
13.30 Kvízió 14.30 Charlie, majom a családban 15.30 Szentek kórháza 16.30
Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Nora Roberts: Kék füst
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Február 4., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 17.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai
18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Metszet 21.00
Csütörtök este 21.30 Anasztázia – A cárkisasszony rejtélye 23.15 Prizma
23.30 Hírek 23.35 Memento 23.45 Bolse vita 1.25 Koncertek az A38 hajón
2.20 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15
Játék 13.30 Fél kettõ 14.50 Az álcázás mestere 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Cuki a sütid 23.15 Házon kívül 23.50 Európai Idõ 0.10
Alias 1.00 Reflektor 1.15 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.50 Az
ismerõs arc 13.30 Kvízió 14.30 Charlie, majom a családban 15.30 Szentek kórháza 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a
tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Fedezetlen szerelem 23.20 Agykontroll
0.20 Tények este 0.50 Egy lövés a fejbe, öt a testbe
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 5., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A palota 9.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti
híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.30
Anasztázia – A cárkisasszony rejtélye 23.05 Prizma 23.20 Hírek 23.25
Memento 23.35 Nomád Plaza – A három vándor 0.35 Nappali 2.40 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15
Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Sürgetõ ügetõ 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.25 A hatalom hálójában 0.20 Reflektor 0.40 Itthon 1.00 Odaát 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.40 A
Napisten piramisa 13.30 Kvízió 14.30 Charlie, majom a családban 15.30 Szentek kórháza 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05
Hal a tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Egy gyilkos agya 23.20 Az elveszett
szoba 0.20 Tények este 0.50 Csillagkapu
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Január 30., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Macskakiállítás (ism. 20’), Szalagavató (ism. 60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Fogyatékkal élõk
ünnepe (ism. 60’), Continental-elõadás (ism.)
Január 31., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Macskakiállítás (ism. 20’), Szalagavató (ism. 60’) 13.00 Heti híradó 15.00
Sportbál Cecén (20’), Borászok mulatsága (20’), Töbörzsöki szüret (ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Harangszentelés Sáregresen
(ism.)
Február 1., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fogyatékkal élõk ünnepe (ism. 60’), Continental-elõadás (ism.) 13.00 Heti híradó
15.00 Teremfoci 19.00 Heti híradó 20.00 Alapi vadásznap 2009
(ism.)
Február 2., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Harangszentelés
Sáregresen (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Alapi vadásznap 2009
(ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Csizmadia János bácsi (15’),
Csillériek találkozója Cecén (ism. 55’), Igari télûzõ (ism.)
Február 3., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Csizmadia János bácsi (15’), Csillériek találkozója Cecén (ism. 55’), Igari télûzõ
(ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Stern Aranka néni 1. (ism.) 19.00
Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci (2x40’), Utánpótlás-meccsek
Február 4., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
(2x40’), Utánpótlás-meccsek 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Csizmadia János bácsi (15’), Csillériek találkozója Cecén (ism.
55’), Igari télûzõ (ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Harangszentelés Sáregresen (ism.)
Február 5. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Stern Aranka
néni 1. (ism.) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Harangszentelés
Sáregresen (ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Csizmadia János bácsi (15’), Csillériek találkozója Cecén (ism. 55’), Igari
télûzõ (ism.)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ
számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06
(20) 9440 445!

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

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

18

2010. január 28. Bogárd és Vidéke

HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:

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

a Bogárdi TV-ben is látható!

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

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

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

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602

Matematikából korrepetálást vállalok. 06 (70)
332 1446

ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák, ébresztõórák,
órajavítás.
Arany- és ezüstékszerek,
ékszerkészítés, ékszerjavítás,
törtarany-felvásárlás.
SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.
Árpád-lakótelepen LAKÁS
ÁRON ALUL ELADÓ.
06 30 633 2297
FARSANGI JELMEZEK
kölcsönözhetõk Sárbogárdon
az OTP-vel szemben
a 101 KISRUHA ÜZLETBEN.
Óriási választék, olcsó árak!
06 30 500 7389
Sárbogárdon, Tompa Mihály utcában
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 70 708 1222
GLANCE SZOLÁRIUM!
Barnuljon egy szempillantás alatt.
1 bronzperc 65 Ft. (posta mögött)
SZÕNYEGTISZTÍTÁS!
PATYOLAT, Sárbogárd (posta mögött)
06 20 619 0935
Eladó MATEMATIKA SZÓBELI
ÉRETTSÉGI NAGYKÖNYV (új)
06 20 405 7366
Sárbogárd központjában 80 m2-es
családi ház KIADÓ 06 20 347 6607

Eladó bébihordozó, valamint biztonsági üléssé
alakítható bébihordozó, mindkettõ 2009. évi. Telefon: 06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.
Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB 238R típusú 4 x 51 W-os CD-s autórádió, illetve egy alig
használt, szép állapotban lévõ Padovano Parma,
45-ös munkavédelmi félcipõ. A szabványoknak
megfelelõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06
(30) 386 4133.
Árpád-lakótelep negyedik emeleti, felújított lakás sürgõsen eladó. 06 (20) 451 1128. (2314582)
Cece központjában ház eladó. 06 (30) 500 5529.
(2314298)

Sonka-, kolbászfüstölést vállalok. Telefon: 06
(30) 214 5481. (2314284)
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.

Biztosítási gyakorlattal rendelkezõ munkatársakat és vezetõt keresek közép-, felsõfokú vagy
OKJ-s szakmai végzettséggel, 1 éven keresztül
garantált jutalékkal. Érdeklõdni: 06 (20) 450
4655. (2314332)
Lakás eladó József A. utcában. 06 (30) 246
4365. (2314572)
40 éves pár 45 éves korig keres hölgyet szabadidõ laza eltöltésére. Vidékiek. Érdeklõdni: 06 (20)
292 7143. (2314348)
Szépen felújított családi ház eladó, vagy kiadó.
Telefon: 06 (20) 455 7413.
Kukoricát, búzát, árpát, tritikálét vásárolnék. 06
(30) 382 4133. (2314477)
Pénzügyes tanfolyam gyakorlati képzéssel
www.kepzes.ewk.hu
Csatlakozzon! Induló Lottó Club. 06 (20) 289
2267.
Pénztárosi állást keresek. 06 (20) 289 2267.
(2314447)

Bárány indító táp 8900 Ft/q, bárány nevelõ táp
7990 Ft/q akciós, nagykereskedelmi áron kapható. 06 (30) 382 4133. (2314477)
Sárbogárd központjában (Ady E. út) 40 m2-es,
bejáratott üzlet, bõvítési lehetõségekkel eladó.
06 (20) 342 0788.
Hízók eladók 90-160 kilóig. Érdeklõdni: 06 (20)
278 8208. (2314598)

Családi ház kiadó. 06 (30) 3302 615. (2314334)

C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ regisztrált munkanélkülit mozgóbolti eladói munkakörbe alkalmaznék. 06 (30) 382 4133. (2314477)

50 %-os akció az Arabella cipõboltban. (2314334)

Hízott sertések eladók. 06 (30) 301 8966. (2314593)

Daewoo Tico ’99 friss mûszakival eladó. 06 (20)
451 1128. (2314582)

Panellakás sürgõsen eladó Árpád-lakótelepen,
54 m2, 4. emeleti, felújított. 06 (30) 2694 276.

A Légió 2000 Security Kft.

15
éves évfordulója alkalmából
új szerzõdéskötés és
riasztórendszer kiépítése esetén

6 HÓNAPIG
DÍJMENTES
TÁVFELÜGYELETET
kínál leendõ ügyfelei részére.
Kedvezményünk február 28-ig
érvényes.
Érdeklõdni telefonon:

06 (20) 995 3658
Meglévõ ügyfeleinknek köszönjük
bizalmát!
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Rock Café
2010. január 30., szombat
Sárbogárdon a mûvházban

TITÁN-KONCERT

FARSANGI BULI!
Belépõ: 700 Ft.

20

NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
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Téli örömök

A magyar
kultúra napja
Sárbogárdon
Pénteken magyar filmek vetítésével ünnepelték volna a magyar kultúra napját Sárbogárdon a mûvelõdési házban. A kamarateremben a Mázlit vetítették volna,
amely a magyarokról szóló fordulatos szatíra, Keményffy Tamás alkotása, ami
2009-ben a Magyar Filmszemlén a legjobb
férfialakítás, a legjobb forgatókönyv és az
Arany Mikrofon díjakat nyerte. A Csinibaba vetítésére a Rock Café klub keretében
került volna sor. (Tímár Péter filmje a hatvanas évek elejére röpíti vissza a nézõket,
sok humorral és kitûnõ zenékkel.)
… ha az a volna ott nem volna, mivel a tervezett program kellõ számú érdeklõdõ híján elmaradt …
/H/
„Ha egy könnycsepp gördül
végig az arcomon, az azért van,
mert hiányzol nagyon.”
Emlékezés

TUZOK JÁNOS
halálának 5. évfordulójára.
„Virágot viszek egy néma sírra, de tudom,
hogy ezzel nem hozhatom vissza.
Csak addig voltam boldog,
míg élt és szeretett,
aki a bajban is megfogta a kezemet.”
Szeretõ feleséged, fiad, édesanyád

„Az édesanyák nem halnak meg;
csak fáradt szívük pihenni tér.”
Fájdalommal tudatjuk, hogy

TÚRY MIKLÓSNÉ
Ilonka néni
sárbogárdi lakos,
életének 96. évében elhunyt.
Temetése 2010. január 30-án,
szombaton, 13 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Már régóta vártam, hogy legyen végre igazi szánkózó idõ. Eddig a hó nemigen maradt meg a hétvégékre. Most a szép napsütésben szánkóval, termosszal, jó melegen
felöltözve rándultunk át kedvesemmel a
Kislók melletti völgyekbe. Nem voltunk
egyedül, sokakat kicsalogatott a napocska.
Csúsztak ám ott mindenféle szerkezeten,
nemcsak szánkón, hanem traktorbelsõn,
faforgáccsal töltött zsákon, darab linóleumon, és hát egy-egy esés után ki-ki a maga
fenekén… Több „pálya” szolgált kedvünkre: a hosszú lejtõn egymás után dõltek meg
a távolsági siklórekordok. A csúcstartó a
szemközti erdõ bokraiban állt meg, fején

egy madárfészekkel. Középen egy totálkáros zsák maradványai képeztek akadályt,
ebbe aztán jól beledurrantott szánkóval
egy leányzó, aki talán még most is a faforgácsot fésülgeti a szép hosszú hajából. Meredek „halálpályából” hármat is próbálhattunk, ki milyen bátor volt. Ezeknek már
csak a tetejérõl lenézni is szédítõ élmény,
fölmászni se könnyû, csúszáskor pedig három ugrató is gondoskodik arról, hogy a fenekünk még a jövõ héten is fájjon!
Sötétedésig maradtunk, arcunk piroslott a
jó levegõtõl, tagjaink sajogtak az esésektõl,
szóval csodás élmény, ki kell menni még…
Hargitai Kiss Balázs

Kérdezték

A SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI
HOZZÁJÁRULÁSRÓL
Az alábbi kérdés a Bogárdi TV üzenõfalán
keresztül érkezett szerkesztõségünkhöz.
„A szennyvízberuházás pályázati pénzbõl
való megvalósításához hozzá kellett járulnunk családi házanként 8 éves idõtartamra
havi szinten 1.330 Ft-tal. Azonban az általunk befizetett összegekrõl (több éve fizetjük) egyetlen esetben sem kaptunk elszámolást! Szeretném megkérdezni, hogy kinek a kötelessége ennek az ügynek a mindenki számára megnyugtató módon való
rendezése?”
E kérdésnek utánajárva Lukács Istvánné,
a — szennyvízberuházás kapcsán alakult
— Sárbogárdi Beruházó Víziközmû Társulat képviselõje arról tájékoztatott: a hoz-

zájárulást fizetõk minden évben egyenlegértesítõt kapnak. Esetenként elõfordul,
hogy rossz a cím, ezért nem veszik át a levelet, vagy az értesítõ visszajön. Ilyenkor
azonban mindig utánajárnak a helyes címnek, és eljuttatják az érintettekhez a küldeményt.
Amennyiben bárkinek kérdése, panasza
van a hozzájárulás kapcsán, az nyugodtan
keresse fel Lukács Istvánnét a polgármesteri hivatalban személyesen (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., emelet, 13. iroda),
vagy telefonon (06 /25/ 520 260) pénteken
8.30–12.00 óráig.
Hargitai Kiss Virág

