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A gyõztesek

Csalogányok, tündérrózsák

Írásunk a 3. oldalon.

Nagylóktól
Madagaszkárig

BETÖLTVE
Férfiak hada indult „csatába” – persze, nélkülözhetetlen asszonyi segítséggel – teljes „fegyverzettel” (késsel,
darálóval, töltõvel) felszerelkezve szombaton délelõtt, a
Két Kovács udvarán megrendezett I. Sárbogárdi Kolbásztöltõ fesztivál okán.
Írásunk a 2. oldalon.

Írásunk az 5. oldalon.

A Csípõs banda

Nyugdíjasok találkozója
Pusztaegresen
Írásunk a 11. oldalon.
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BETÖLTVE
avagy

hús, paprika, töltõ meg sercegõ serpenyõ

Voltak csapatok, akik az alkalomra
egyenkötényt és -fejfedõt öltöttek. Ki-ki a
saját bevált házi receptje alapján keverte
össze a FÖMO-Hús által biztosított nyersanyagot és a fûszereket, titkos hozzávalókat. Csak úgy nyüzsgött a sátor a serényke-

Férfiak hada indult „csatába” – persze, nélkülözhetetlen asszonyi
segítséggel – teljes „fegyverzettel” (késsel, darálóval, töltõvel) felszerelkezve szombaton délelõtt, a Két Kovács udvarán megrendezett I. Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál okán. A Mozdulj a
Városért Egyesület elsõ nagy megmozdulása volt ez, kísérleti jelleggel, de olyan jól kisütötték – nemcsak a kolbászokat, de – az
eseményt, hogy jövõre folytatása várható.
Több mint egy tucat csapat vett részt a megmérettetésen Sárbogárd minden égtájáról, valamint Sárkeresztúrról, Kálozról,
Igarról, Alapról, de felfedezhettük Domonkos Bernadettet, Mór
2010. évi borkirálynõjét, valamint Szabó Gábort, a Fejér Megyei
Közgyûlés korábbi elnökét, és ott gyúrt a tinódi csapatban dr. Szabadkai Tamás is. Ugyancsak ellátogatott a rendezvényre Horváth
András országgyûlési képviselõ, illetve Herczog Edit európai
uniós képviselõ.
Fodor János, az egyesület elnökének köszöntõ szavai után Födelevics Tibor, a zsûri elnöke ismertette a versenykövetelményeket, majd minden csapat lehetõséget kapott a bemutatkozásra, a
házigazdai teendõket ellátó Resch Gábor közremûködésével.

A Vörösboros
csapat

dõ versenyzõktõl. A közös munka, a jó társaság, a finom étkek,
borok, pálinkák, sütemények, no, és az elkészült kolbász mellett
hamar jó hangulat kerekedett.
A zsûri – Czeinerné Takács Tünde, Födelevics Tibor, Sáfrány Ferenc és Szénássy Ferenc – folyamatosan figyelemmel kísérte az
asztaloknál zajló munkát, megkóstolva a nyers, majd a sült kolbászt is. Nemcsak az ízt pontozták, de a csapatok megjelenését,
bemutatkozását és a tálalást is.
Nagy izgalom övezte az eredményhirdetést. Miután minden csapat egy-egy oklevelet vett át a lelkes részvételért, a zsûri tudtul
adta ítéletét.
I. lett a Fröccsöntõk csapata: Fülöp Gyõzõ, Szakács László, Szakács Milán László és Fekete László. (Az õ asztalukat külön is érdemes kiemelni, mivel rendkívül ízlésesen rendezték be, fokhagyma- és paprikafüzérekkel, mutatós, üveges savanyúsággal, házi cipóval, régi tárgyakkal, gusztusos hidegtálakkal.)
II. a Vörösboros csapat: Fülöp István, Márkovics Lajos, Nagy István, Bognár József, Varjas Ferenc.
III. a Csípõs banda: Flõgl István, Weisz János, Kelemen Béla,
Flõgl Attila és családjaik.
Habár sokan már fogyasztottak ebédre a különféle kolbászokból,
az eredményhirdetés után is lehetett még falatozni a helyezett alkotásokból. Egy biztos: üres hassal senki nem tért haza.
Hargitai Kiss Virág
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Csalogányok, tündérrózsák
Múlt pénteken rendezték Cecén a mûvelõdési házban a népdaléneklési verseny megyei döntõjét.
Az ifjú dalosok számára minden évben megrendezik ezt a versenyt. A döntõt megelõzõen több helyszínen rendeztek elõdöntõt, s ezekrõl a legjobbak
jöttek most Cecére. A mozgalom jelentõségét mutatja, hogy a döntõre is közel 90 énekes csoport, illetve szólista jött el. A reggel 9 órakor kezdõdõ bemutató 16 óráig tartott, majd 18 órakor kezdõdött a
produkciók értékelése, s az eredményhirdetés. A
bemutatott produkciókat öttagú zsûri értékelte,
melynek tagjai voltak: Juhász Zsófia népzenész, a

Fejér Megyei Mûvelõdési Központ igazgatója, Maczkó Mária
népdalénekes, Németh István népzenei szerkesztõ, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa, Vakler Anna népdalénekes, a
Zeneakadémia tanára, valamint Varró János népzenész, a Hermann János Zeneiskola tanára.

KONCERTLÁTOGATÁS
A Bogárd-Dal Egyesület két budapesti koncertre várja
az érdeklõdõk jelentkezését.
2011. április 19., kedd, 19.30
Csajkovszkij: IV. szimfónia
Bizet-Scsedrin: Carmen – szvit
Vezényel: Takács-Nagy Gábor.
2011. május 3., kedd, 19.30
Satie–Debussy: Gymnopedies
Milhaud: I. gordonkaverseny
Ravel: Bárka az óceánon
Debussy: A tenger
Közremûködik: Fenyõ László, vezényel: Rodrigo de Carvalho.
Jelentkezési határidõ: 2011. február 15.
Telefon: 06 (25) 460 244, 06 (30) 53 22 757,
06 (70) 26 53 771.

A sárszentmiklósi iskola fotója

Magunk is tapasztaltuk, de a neves zsûri tagjai is megállapították,
hogy a bemutatott elõadások szinte kivétel nélkül mind rendkívül
magas színvonalúak voltak. Ezt a magas színvonalat ismerték el
az értékelés után kiadott minõsítésekkel is. A versenyzõk közül
13-an kaptak bronz, 29-en ezüst, 29-en arany minõsítést, 14 produkciót pedig kiemelt arany minõsítéssel díjaztak.
Térségünkbõl Cece és Sárszentmiklós zenei közösségei jutottak
el a megyei döntõig. A cecei Gerlice Néptáncegyüttes Cecei Kicsi
Rigók dalköre ezüst minõsítést kapott.
A Sárszentmiklósi ÁMK Tündérrózsa, valamint Csalogányok
énekegyütteseinek produkcióit kiemelt arany minõsítéssel ismerték el. Õket Horváth Ferencné énektanár, az iskola igazgatója
készítette fel a versenyre.
A legjobbnak ítélt produkciók a megyei döntõbõl tovább jutottak
a „Tiszán innen, Dunán túl” elnevezésû országos népdaléneklési
versenyre.
Az országos versenyre térségünkbõl a Sárszentmiklósi Tündérrózsa énekegyüttes, valamint a Csöndes Judit–Stefán Judit énekkettõs jutott tovább. Ez az eredmény azért is figyelemre méltó,
mert zeneiskolák, mûvészeti szakiskolák és híres népzenei együttesek kiváló szakemberei által, magas szinten felkészített versenyzõk között kerültek be a sárszentmiklósi gyerekek az ország legjobbjai közé. Eredményük elismerése a Sárszentmiklósi Általános Iskolában az ének-zene terén folyó magas színvonalú szakmai–pedagógiai munkának.
Hargitai Lajos
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Rodosz, török háttérbõl
3. rész
Kísérõm nõi rokonai nem messze a piactól
éltek, még mindig a régi házban. Elmesélték, hogy nézett ki a környék hatvan-hetven éve, hol állt a pékség, a fõút, a bekötõút, az üzletek meg egyebek. Lefényképeztem az egyik hölgy kézimunkáját: gyönyörû öltések tûvel, mégis csipke lesz belõle.
Hihetetlen! Kár, hogy nincs idõm ott maradni és megtanulni.
A szállodámban reggelire kenhetõ joghurtos–tejszínes krémet is kaptunk. Isteni
volt! Szíriában, Iránban, Törökországban
is reggeliztem ilyet, arab elnevezése: „lebne”. Tehénen kívül szinte mást sem látni a
holland tájon. Miért nem tudnak akkor
forgalomba hozni ilyen kenhetõ mannát itt
is?
Ismerõsöm gyerekkora szépen telt, ihletõ
környezetben, irigykedem is rá ezért. Nem
mindenki jár iskolába egy keresztesek által
épített város utcáin; nem mindenki nagyapjának van háza a várnegyedben, nem
mindenki nézheti naponta a tenger habjait
és a kikötõbeli forgalmat. Fantasztikus lehetett, mert még most is az, ha leszámítom
a sok turistát és árust. Ismerõsöm együtt
játszott, barátkozott és tanult a görög gyerekekkel; a diszkriminálást csak késõbb
érzékelte.

Görögül nem beszélek, de az idõjárás-jelentés könnyen ment a reggelinél segédkezõ görög leányzóval, hála a közös görög
irodalmi alapjainknak. Délelõtt Heliosz,
estére Zeusz lesz. Egyértelmû.
Egyik nap hajóval átmentem a törökországi Marmarisba. Két órán át tartott az út. A
CD valószínû megakadhatott a bár lejátszóján, mert 45 perc múlva arra kényszerültem, hogy megkérjem a bárost: változtassanak zenét, mert beleõrülök a monoton zorbába.
Marmarisban csak néhány órát töltöttem.
A kikötõbõl a városba menet az útirányt
érdeklõdtem volna meg egy idõsebb, bevá-

sárlószatyros hölgytõl. Török kérdésemre
arctalanul és németül azt válaszolta, hogy
nem beszél törökül. Megdöbbentem. Hallottam én már arról, hogy sok holland, német, angol nyugdíjas melegebb égtájakon
lakást vesz magának, így tengeti visszamaradó éveit. Döbbenetem a nyelvtudás hiányának szólt. Vajon hogyan vásárolhatott
a hölgy török nyelvtudás nélkül? Szupermarketben talán? Soha nem beszélget el
egy helyivel? Nem kíván velük elbeszélgetni? Akkor miért lakik ott? Ennyire fontos
a napsütés? És csak az?
Az aprócska, pár éve felújított váracska tövében egy kis üzletben kellemesen elcsevegtem a tulajdonossal és annak egyik barátjával. Utóbbi egy idõsebb férfi volt,

egyik lábára sántított. Mesélte, hogy a hetvenes években biciklivel járta be Törökországot, és külföldi csoportokat is vezetett.
„Azok voltak ám a szép idõk!” – sóhajtott
vágyakozva.
Nehéz volt egy igazi török étkezõhelyet találni, de sikerült. Régi, ismert ízeket éreztem a számban, evés közben a szemben álló dzsámi müezzinje a hívõket éppen imára hívta.
Marmarisban, bár nagyon elturistásodott,
még megtalálni a török identitást.
Estére értem vissza Rodoszra. Kisrádiómból török népzene szivárgott, török újságot
lapozgattam, török emlékekkel töltekeztem fel.
A következõ napon a Rodosz szigetén található legmagasabb hegycsúcshoz kirándultunk, az Embolához. A több mint ezer
méteres csúcs ködben párolgott, az oldalában fekvõ városka szinte kihaltnak tûnt.
Utcáin csámborogva egy kerítésre aszott
mazsolafal nõtt, a tövében friss dió egy
fáról. Ennél finomabb uzsonna nem is kell!
Egy kedves helyi kutya követett utcákon
át. Délután az esõ erõsen nekiállt, a buszig
az idõt egy boltocskában vertük el.
Másnap látogatást tettünk a török konzulátuson, ígéretünkhöz híven. Egy régi olasz
villában, a turisták negyedében áll ez a
konzulátus. Vendéglátónkkal teáztunk és
politizáltunk. Mesélt a 400 éves itteni török jelenlétrõl és a görögök politikájáról
az itteni (kisebbségben lévõ) törökökkel.

Az elõzõ korosztály még nem kapott görög
állampolgárságot, bár itt születtek és éltek.
Ez azt jelentette, hogy az itt örökölt javak
sem lehettek az övéik, azok a görög államra szálltak. Hoztak ugyan egy új törvényt a
görögök, hogy egy bizonyos intervallum
alatt a régi javakat el lehet vinni, de aki jelentkezett is érte, mind elkésett, mert nem
kapott idõben beutazási vízumot. Beszélgetõpartnerünknek is föltûnt, hogy a gazdasági krízis ellenére is rengetegen jártak
autóval, hétvégén is. Nem úgy nézett ki,
hogy munkába siettek.
A konzulátusi látogatás után a közeli
Keskinou-ba kirándultunk busszal. Helyes
kis település, kedves, sárga templomocskával, aminek ajtajában a modern világ köszönt rám egy pap személyében, aki feketében, teljes figyelemmel sms-ezett a mobilján.
Itt, Keskinou-ban ettem a fõtéri kávézóban a legfinomabb baklavát. A tulajdonos
felesége készítette. Tett bele fenyõmagot,
fahéjat és mandulát is. Jaj, de ízlett!
Rodosz kiváló úti cél. Ha akarom, a régi
görög világba nézek, ha akarom a keresztesek múltjába, ha akarom a törökök kultúrájába, ha akarom a Mussolini-múltba.
Ha pedig egyiket sem akarom, akkor csak
egyszerûen kifekszem nappal a tengerpartra, úszkálok néha, estére pedig beülök
valahová kikapcsolódni.
Vége
Gulyás Ibolya
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Nagylóktól Madagaszkárig
Beszélgetés Viniczai Virággal – 2. rész
– Milyen Madagaszkáron egy
város?
– Nagyon zsúfoltak, forgalmasak az utcák, az utak nem mindenütt vannak lebetonozva.
– Mibõl építik a házakat?
– Vályogtéglákat készítenek az
emberek, és abból. Egészen jellegzetes, kétszintes házaik vannak. Madagaszkárt vörös szigetnek is hívják, mert vörös színû a föld, és az ebbõl készült
vályogházak is. Sokszor csak
növényekkel fedik le a házakat.
A városban néha még rosszabbak a körülmények, mint vidéken. Míg vidéken az emberek
állatokat tartanak, növénytermesztésbõl élnek, városon sokszor azt láttuk, hogy csak kiülnek az út szélére egy-két szem
paradicsommal, vagy cérnagurigával, és megpróbálnak eladni ezekbõl valamit, hogy biztosítsák a napi betevõt.
– Mi volt a missziótok feladata?
– Madagaszkáron már van egyfajta egészségügyi struktúra, a
városban kórház, vidéken kis
egészségügyi központok (amik
sokszor nem jelentenek mást,
mint négy falat, és azon tetõt,
ahol néha felvilágosító elõadások történnek). Segített a városi „ÁNTSZ” vezetõje, meghirdetett idõpontokat a rádióban
és a tévében, hogy a magyar orvosok melyik napon hol gyógyítanak. Egy hetet a kórház területén gyógyítottunk, utána körbejártuk a vidéki egészségügyi
központokat. Három orvos
volt velünk: egy háziorvos, egy
gyerekorvos és egy fül-orr-gégész. Az emberek odajöttek,
sorba álltak; reggel 9-kor kezdtük a rendelést. Mivel a vidéki
emberek nem beszélnek franciául, kettõs fordításra volt
szükség. A beteg elmondta
malgas nyelven a problémáit a
helyi tolmácsnak, õ elmondta
nekem franciául, én meg fordítottam a magyar orvosnak. Bõrönddel mentünk a rendelésekre, amiben egy kis mobil
klinika volt: könnyebben szállítható eszközök és gyógyszerek, amiket az egyesület pénzén helyben vásároltunk meg.
Betegnaplót is vezettünk.
– Az ottani orvosok hogyan
fogadták a jelenléteteket?
– Éppen sztrájkoltak, mivel
nem mindig kapnak fizetést,

vagy csak nagyon keveset, úgyhogy a lehetõ legjobb idõpontban érkeztünk. Mûteni vagy
nagyobb beavatkozásokat elvégezni viszont nem tudtunk.
Van néhány ellátás, amikért fizetni kell, de sokan ezt nem
tudják megfizetni. Szomorú
volt látni, hogy egy itthon
könnyedén gyógyítható betegség kezelésére azért nem volt
esély sok esetben, mert olyan
szegények.

rokat, amik Madagaszkár nevezetes állatai.
– A jellegzetes ételeket, italokat
megkóstoltátok?
– Nagyon büszkék a helyiek a
THB nevû sörükre, ami egy
brüsszeli versenyen még díjat is
kapott. Kóstoltunk helyi borokat, de azok nem a legjobbak.
Olajban sült, fánkszerû süteményeket az utak mellett mindenhol lehet kapni. De jellem-

ugyan voltak kitéve díszek, karácsonyi dalok szóltak, és a fõvárosban a piacon láttunk egy
„fenyõfát”, amit üvegmosó kefékbõl állítottak össze.
– Náluk mi jelentõsebb ünnep?
– Inkább az ország függetlenségéhez kapcsolódó ünnep.
– Vallásban milyen irányvonalat
követnek?
– Jellemzõek a helyi tradicionális vallások, de a katolikus
egyház is jelen van. Ott az ördögûzõ szertartások is beleférnek az egyházi keretekbe.
– Van-e újabb kitûzött úti célod?
– Az egyesület lehet, hogy jövõre indít egy újabb missziót Maliba, vagy Kongóba. Nagyon
szeretnék velük tartani.
– Tehát újra Afrika.

A magyar orvosok arra számítottak, hogy jobb egészségügyi
állapotban vannak ezek az emberek, de a kemény munka miatt (sokan rizsföldeken dolgoznak, egész nap hajlonganak)
sajnos nem így van. Másrészt
sokszor olajban sült tésztákat
esznek, ez is hatással van az
egészségükre. Vidéken inkább
a nehéz fizikai munkából adódó problémákkal szembesültünk, míg a városban a rossz
fogak és a magas vérnyomás
jellemzõek.
– Volt-e lehetõségetek kikapcsolódásra, más oldalról is megismerni a madagaszkári kultúrát?
– A hétvégéink szabadok voltak, úgyhogy megpróbáltunk
mindig utazgatni egy kicsit.
– Ott hogyan lehet a legkönynyebben utazni?
– Mivel az árak sokkal alacsonyabbak, mint nálunk, kibéreltünk sofõrrel egy kisbuszt. Eljutottunk a Mozambiki-csatornához, a sziget nyugati részére,
láttuk az óceánt a keleti részen,
és voltunk néhány nemzeti
parkban is, ahol láttunk lemu-

– Olyan nagy Afrika; még
sok-sok felfedeznivaló van ott.
– Amikor rendes szabadságodat
élvezed, akkor is utazol?
– A párom nagy kiránduló, sokat sportol, úgyhogy sokszor
utazunk, az országon belül is,
és visszük a kutyánkat magunkkal.
– Aki egyébként egy „menekült”
kutya, mint a beszélgetést megelõzõen megtudhattam.
– Így van, mert menhelyrõl
hoztuk el.
zõ a zöldségekkel kevert tészta
is. Esténként leveseket esznek.
A tengerparton nagyon finom
halakat ettünk. A sziget közepén inkább a zebuhús hozzáférhetõ, ami eléggé rágós, de
ízletesen készítik. A marhahúsra hasonlít.
– A karácsonyi készülõdés idõszakában voltatok Madagaszkáron. Ebbõl mi látszott?
– A karácsony a madagaszkáriak számára nem annyira ismert
dolog még. Néhány üzletben

– Nem hazudtoltad meg a
választott hivatásodat. Nagylókra, a szülõfaludba milyen gyakran jársz haza?
– Az utóbbi idõben nem voltam
jó gyerek, csak havonta egyszer
látogatok haza, de megpróbálom a szüleimet egy-egy koncert-, vagy színházjeggyel Pestre csábítani.
– Jó utazásokat és missziókat
kívánok neked!
Hargitai Kiss Virág
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RÁKELLENES
VILÁGNAP
2000-ben a Párizsi Charta február negyedikét rákellenes világnappá nyilvánította.
A világnap a rák elleni küzdelem fontosságára hívja fel a figyelmet.
Hazánkban a második leggyakoribb halálok a daganatos betegségek miatti elhalálozás. Évente kb. 34 ezren halnak meg daganatos megbetegedésben Magyarországon. A vezetõ daganatos halálok a tüdõ-,
vastag- és végbél-, emlõ-, gyomor-, prosztata- és szájüregi rák miatti halálozás.
A tudományok és az orvostudomány fejlõdésének köszönhetõen ma már sok információval rendelkezünk a betegségekrõl és
azok megelõzési lehetõségeirõl.
A rák általában hosszabb idõ, több év alatt
fejlõdik panaszokat okozó daganattá. Orvoshoz azonban akkor megyünk, ha már
panaszunk van. A daganatos betegségek
esetén a gyógyulás esélye annál nagyobb,
minél korábban elkezdik a kezelést.
Ma a szûrõvizsgálatoknak köszönhetõen a
betegségek már akkor felismerhetõek,
amikor még nem jelentkeznek tünetek,
nem okoznak panaszokat. Hazánkban a
daganatos betegségek korai stádiumban
történõ felfedezése érdekében ingyenes,
önkéntes lakossági szûrõvizsgálatok állnak
rendelkezésre, melyre névre szóló meghívólevelet kapnak az érintettek.

Magyarországon szervezett
formában történõ lakossági
rákszûrések

Mammográfiás szûrõvizsgálattal
kapcsolatos adatok 2008-2010. évben
Fejér megyére vonatkozóan
(Lásd. 2. sz. táblázat)
(Az adatokat a Népegészségügyi Intézet
Fejér megyei szûrési koordinátora szolgáltatta.)
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a daganatos betegség idõben történõ észlelése,
kezelése növeli a gyógyulás esélyét. Tehát
nagyon fontos, hogy a lakossági szûrõvizsgálatokon túlmenõen mindenki végezze el
havi rendszerességgel az önvizsgálatot. Az
önvizsgálat lényege, hogy mindenki ismerje meg a testét, hogy felismerje az esetleg
kialakuló elváltozásokat.
Az emlõ önvizsgálata minden 20 év feletti
nõnek ajánlott. A vizsgálatot a menstruációt követõ héten ajánlott elvégezni, mert
a kialakultak elváltozások ebben az idõszakban a leginkább felismerhetõek.
A férfiak halálát okozó daganatos megbetegedések között az egyik leggyakoribb a
prosztatarák. Korai felismerésével azonban gyógyítható. Az elváltozások rendszeres here önvizsgálattal, a herék áttapintásával felismerhetõek. Ezért ajánlott havonta egyszer elvégezni az önvizsgálatot.
Egészségünk megõrzéséért felelõsek vagyunk. A daganatos megbetegedések kialakulásának megelõzésében, valamint a
betegség kezelésében nagy szerepet játszik
az egészséges életmód (pl.: egészséges táplálkozás, mozgás). A lakossági szûrõvizsgálatokon való részvételnek, a rendszeresen elvégzett önvizsgálatnak, valamint az
egészséges életmódnak nagy szerepe van a
daganatos betegség, elváltozás korai felismerésében, sikeres kezelésében.

(Lásd. 1. sz. táblázat)
1. számú táblázat

Szervezett formában emlõszûrés 2002-tõl,
méhnyakrákszûrés 2003-tól, vastagbélszûrés 2009-tõl történik. Vastagbélszûrés jelenleg ún. kísérleti programként 50-70 év
közötti nõk és férfiak számára történik.
2. számú táblázat
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Ismét
firkaveszély
A garázstulajdonosok ismét új mázolmányokkal találták magukat szemben az Ady
Endre úti lakások mögött, a drága pénzen
megcsináltatott garázsajtókon. Az újságon
keresztül az elmúlt évben is felhívtuk erre
az illetékesek figyelmét. Sajnos évrõl évre
megismétlõdnek ezek az ocsmány mázolmányok, és nem tudunk semmit tenni ellenük. Divattá vált ez az önkifejezõ módszer
a mûveletlen, neveletlen fiatalok körében,
akik ezt „jó mulatságnak” tartják.
Tudjuk azt is, hogy az elkapott fiatalokat
már szigorú pénzbüntetéssel sújtják, ha
egyáltalán el tudja õket kapni a rendõrség.
Ezért fontosnak tartanánk, hogy a rendõrség vagy a polgárõrség sûrûbben járjon a
garázsok elõtt az éjszakai órákban. De a
pedagógusok is fölhívhatják a gyerekek figyelmét arra, hogy mennyi bosszúságot és
kiadást okoznak ezzel a spray-vel, hiszen
az újrafestés legalább 10 ezer Ft. A szülõknek figyelnie kellene, hogy tart-e a gyerekük otthon ilyen festéket. A festéküzletben pedig nem szabadna kiszolgálni a
fiatalokat ilyen festékkel.
Sajnos térfigyelõ kamerákat nem tudunk
felszereltetni, mert drágák.
Minden nap attól rettegünk, vajon melyik
reggelen lesz újabb ocsmány grafiti a garázsajtónkon.
Ady Endre úti garázstulajdonosok

Kérés az
önkormányzathoz
A sárbogárdi Ady Endre úti panelházak
(belsõ sor) elõtt minden évben, amikor a
bokrok, a hárs és más fák kirügyeznek, sokszor már annyira lehajlanak a fák ágai,
hogy a lakók és járókelõk alig tudnak
alattuk elmenni.
Kérjük, amint az idõjárás engedi, jól nyessék meg a fákat, ahogy az elmúlt télen az
épületek túloldalán tették, ahol az ágak
már beértek a lakások ablakaiba.
Lakók

Sárbogárdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

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

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Kõ van a szívük helyén?
Tisztelt Képviselõ Urak!
Tisztelt Jegyzõ Asszony!
Bizalommal fordultam Önökhöz segítségért.
2008. márciusban vásároltam a Magyar utcában egy házat, amely akkor még jó állapotban volt.
2010. júniusban egy hatalmas jégesõvel
kezdõdött a kálváriánk. Az állandó esõzés
miatt egyre több lett a víz az udvarunkban,
aztán felázott és megrepedt a ház több fala.
A biztosító nem fizetett, mert ez szerinte
talajvíz. Kint voltak nálunk az önkormányzattól, de nem keresték, hogy mi az oka annak, hogy nem folyik el a víz az udvarból;
ráfogták, hogy ez talajvíz, amihez semmi
közük. Mi ezután saját erõbõl tataroztuk a
házat, és mindent helyreállítottunk. Ehhez
segítséget senkitõl nem kaptunk.
December 25-én, karácsony elsõ napján a
házban belül egy válaszfal leomlott, és két
közfal bedõlt. A ház pincéjében 80 cm-es
víz áll. Hiába hárítják el a felelõsséget azzal, hogy ez talajvíz, ez nem igaz. Akkor miért állt tó az udvaron és a kertben, ahol régen nem volt? A szomszédban ma is ott a
tó. Az ugyan miért nem folyik el onnan?

A családom élete veszélyben van. Banki hitel van a házon, amit fizetünk.
Kértem segítséget a polgármester úrtól.
Szõnyegi úrral is ezt a tényt közöltem. Végül a jegyzõ asszonytól kaptam elutasító választ.

Jegyzõ Asszony!
Ön elhárítja a felelõsséget, hogy a nálunk
megjelenõ belvízhez bármi köze lenne az
önkormányzatnak. Arra sincs tekintettel,
hogy ebben az összeomló házban három
asztmás beteg él, közülük egy szívmûtétes.
Ez Önt nem érdekli? Testületi ülésen is elutasítóan nyilatkozott a bajunkkal kapcsolatban. Az volt a „szakmai véleménye”,
hogy nálunk nem belvíz, hanem talajvíz
van. Sajnálatos, hogy ezt a testület nem
kérdõjelezte meg.
Ön nem lát ki a paragrafusok mögül, és a
szíve helyén is kõ van, a képviselõ urak pedig a szívüket a zsebükben hordják.
Nem kívánom, hogy öregségükre ezt a sorsot kapják meg, amiben mi élünk!
Tisztelettel: Maráczi Józsefné, Magyar út 40.

„Óriási hülyeség”
Dr. Krupa Rozália, Sárbogárd jegyzõje a
címbeli kifejezéssel söpörte le az asztalról a
legutóbbi testületi ülésen azt a két ügyet,
amikrõl lapunk korábbi számában írtunk.
Az egyik Marácziék házának az ügye. Hogy
az a ház összedõl, a jegyzõ szerint a tulajdonos privát ügye. De hogy lenne az magánügy, ha valakinek a háza azért megy tönkre,
mert az utcában mások engedély nélkül feltöltötték a telküket, melléképületet építettek oda, ahol a vizeknek el kellene folynia?
Nem az építéshatóság, az önkormányzat
felelõssége, hogy a városban számtalan helyen ugyanez történt? A Kereszt utca telkei, házai minden évben ugyanezért kerülnek víz alá, mert ott egy garázs épült évtizedekkel ezelõtt a vízfolyásra. Nem mertek
szólni a tulajdonosnak, mert akkor nagykutya volt.
A Vágóhíd utca is azért kerül nagy esõzések idején víz alá, mert a KTSZ telekfeltöltése miatt megváltozott a vizek természetes folyásiránya. Ugyanez volt a tinódi árvíz
oka is 1999-ben. De még sorolhatnék számos városbeli példát.
Mitõl lesz az egyik víz belvíz, a másik talajvíz? A jegyzõ asszony bizonyára látnok, és
meg tudja állapítani egy vízmolekuláról,
hogy ez belvíz, amaz talajvíz. A törvény
egyértelmûen az önkormányzatot teszi felelõssé egy település vízelvezetõ rendszerének kiépítéséért, mûködõképességéért.
Ha a felszíni vizek elvezetése maradéktalanul megtörténik, akkor nincs belvíz. Sárbogárdon ez nem történt meg, tehát van belvíz. A vizek nincsenek megcímkézve, annál

inkább az emberi butaság, kicsinyesség, felelõtlenség és a szakmai nemtörõdömség,
ami miatt az egyik polgár megteheti büntetlenül azt, amit a másik nem.
És akkor máris Rohonczyék árokügyénél
vagyunk.
Rohonczyék méltánytalanul szenvednek
egy kicsinyes bosszú áldozataként. Dr. Sükösd Tamás beiktatása után jóhiszemûen
bátorította Rohonczyékat. Ezt valóban
nem nyilatkozta a polgármester, sõt határozatba se foglalta. Mi megírtuk, erre beindult a jegyzõi gépezet. Akkor még nem ismerte a polgármester a sárbogárdi jegyzõi
bürokrácia makacsságát, hogy itt csak a papír számít, s a jegyzõ – kerül, amibe kerül –
meg akarja mutatni, hogy ki viseli a kalapot
és a nadrágot a sárbogárdi önkormányzatnál.
Azért nem érzett felelõsséget a „bölcs szakember”, hogy elfelejtették felhívni Rohonczyék figyelmét erre az útproblémára,
amikor az építési terveket jóváhagyta az
építéshatóság? Rohonczyék egyébként
máig is keresik azt a belsõ kiszolgáló utat,
amin ki tudnának jutni a házukból. Ott
ugyanis, ahol ennek az útnak elvileg lennie
kellene, csak gyöp és fedetlen vízelvezetõ
árok van. Jelenleg a füvön, sáron át evickélnek ki az útra az ott lakók. S különös furcsaság, hogy az összes utcabelinek van kijárója, csak Rohoczyéknak nem lehet.
Ha ez a politika a jövõben is megmarad
Sárbogárdon, nem sok jót várhatunk.
Hargitai Lajos

Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
Január nálam a nyugdíjjal kapcsolatos hírvadászatból állt, faltam az ezzel kapcsolatos szakértõi véleményeket. Egyik nap
mentem, a másik nap maradtam, míg végre elhatározásra jutottam.
Annyira lekötött a nyugdíjjal kapcsolatos
statisztikák, valószínûség-számítások öszszeállítása, hogy észre sem vettem, mi a
legutóbbi „trend”, ki az igazi „valaki”.
Mi általában az egyik nagyáruházban vásárolunk. Napok óta feltûnõ volt, hogy a bejáratnál nem volt bevásárlókosár, mindig a
pénztárok valamelyikénél kellett szerezni.
Nosztalgiáztam: nyitáskor annyi kosár állt
a bejárat mellett oszlopokban, hogy egyedül nem mertem bemenni, kérdéses volt,
hogy elérem-e az oszlopon a legfelsõt, vagy
„dobbantót” kell kérnem a kosárszerzési
mutatványomhoz.
Ma – mert végre eszembe jutott – megkérdeztem az egyik ismerõs pénztárost, hova
tûnt az a sok kosár. Azt hittem, a fülemmel
van a baj, amikor azt válaszolta: ellopták.
Még vissza is kérdeztem, mert számomra
ez a hír döbbenetes volt. Na, bravó!
Az autómig gondolkodtam: csak én vagyok olyan „élhetetlen”, hogy nekem ez
soha eszembe nem jutott volna, mármint
kosarat lopni? Akármilyen szép kék színe
van az ominózus kosárnak, mi a fenét lehet
egy lopott kosárral kezdeni?
Teljesen kétségbe vagyok esve a hír hallata
óta. Mi lesz velem ezek után? A kosarak
számának drasztikus csökkenésébõl ítélve
én, bizony, kimaradtam a legújabb sárbogárdi társasjátékból, és nekem nincs lopott
kosaram. Hogyan nézek majd ezentúl a város lakóinak szemébe. Nem fognak szívesen látni baráti társaságban, mert nem lesz
meg a „státuszszimbólumom”, a lopott
áruházi kosaram.
Azóta is apukám egy mondásával vigasztalom magamat: becsületesen élni nehéz, de
kényelmes. Meg különben is, úgysem ment
volna a kék kosár színe a polgárpukkasztóan sokszínû hajamhoz.
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

8

2011. február 3. Bogárd és Vidéke

HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Jogerõsen elítélték
Prikkelék gyilkosait
A Fõvárosi Ítélõtábla emberölés miatt idõsebb Németh Józsefet
tettesként életfogytiglannal sújtotta, a fiát bûnsegédként 18 éves
fegyházbüntetéssel.
Ifj. Németh József 10 millió forintos kölcsönt vett fel Prikkel Tamás mezõszilasi vállalkozótól és feleségétõl. A kölcsön fedezetéül
a fiú életbiztosítását, valamint a saját házuk vételi jogát ajánlották
fel Németh Józsefék. 2006 végére azonban többhavi részlettel elmaradtak. Ekkor határozták el, hogy meggyilkolják Prikkeléket,
hogy ezzel megszabaduljanak a tartozás terhétõl.
A hitelezõt és feleségét 2006. december 29-én azzal csalták Némethék az otthonukba, hogy kifizetik a tartozást. Prikkelék megérkezése után hangos szóváltás alakult ki a felek között, majd idõsebb Németh József az udvaron egy elõre odakészített baseballütõvel elõbb Prikkelnét, majd a férjét többször is nagy erõvel fejbe ütötte. A kettõs gyilkosságot az édesapa hajtotta végre, a fia az
elõkészületekben, valamint a holttestek eltüntetésében vett részt.
A Prikkel házaspár földi maradványait néhány nappal a bûntény
után találták meg Igar határában, ahol a tettesek az áldozatok
Mercedes terepjáróját – benne a két áldozat holttestével – felgyújtották.
A rendõrségi nyomozás és a bírósági tárgyalás során Némethék
számtalanszor megváltoztatták a vallomásukat, többször is beismerték, majd tagadták a bûncselekmény elkövetését. A bíróság
azokat a vallomásaikat találta megalapozottnak, amelyek egybehangzóan adták elõ a kettõs gyilkosság történetét.
A Fejér Megyei Bíróság egy éve elsõ fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte az apát azzal, hogy leghamarabb 30 év múlva
kerülhet feltételes szabadlábra, a fia pedig 15 éves szabadságvesztést kapott. A Fõvárosi Ítélõtábla a fiú büntetését 3 évvel szigorította.
A védelem a határozat kihirdetése után az MTI-nek jelezte, megfontolják, hogy felülvizsgálati kérelemmel fordulnak a Legfelsõbb Bírósághoz az ügyben.
Forrás: www.hvg.hu, www.nol.hu

Kombájnnal loptak kukoricát
Bejelentésre mentek a járõrök múlt héten szerdán délután Káloz
külterületére, ahol az információ szerint ismeretlenek vágták egy
gazda kukoricáját. A helyszínen két férfit értek tetten a rendõrök.
Kombájnnal aratták a kukoricát – mint az a kihallgatások során
kiderült, már nem elõször. Összesen 1,1 hektáron vágták le és tulajdonították el a terményt, mintegy háromszázezer forint értékben. A lopással meggyanúsított mátyásdombi, illetve kálozi férfit
õrizetbe vették a sárbogárdi nyomozók. A lopás ügyében indított
eljárást tovább folytatják.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Felvételi tájékoztató
a 2011. évben induló
rendõr szakképzésrõl
A Belügyminisztérium, valamint az Országos Rendõr-fõkapitányság rendészeti szakközépiskolái érettségire épülõ, nappali
tagozatos szakképzést indítanak az országos képzési jegyzékben szereplõ rendõr szakképesítés megszerzésére. Az iskolai
végzettség a rendõrségnél tiszthelyettesi, zászlósi beosztás
betöltésére jogosít.
Jelentkezni a következõ szakközépiskolákba lehet:
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Telefon: 06-1-391-3545, honlap: www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900 Körmend, Alkotmány út 5.
Telefon: 06-94-592-650, 06-94-592-657, honlap:
www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 06-46-412-060/50-12 mellék, honlap: www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728 Szeged, Bajai út 14.
Telefon: 06-62-559-577, honlap: www.szrszki.hu
A 2011. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határideje: 2011. február 15.
A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a 18–33
éves életkor, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a büntetlen elõélet és a hivatásos szolgálat vállalása. A
felvételi döntésre az iskolai szakmai mûveltségi teszt és a pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye alapján kerül sor.
A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési egységcsomagot) az Országos Rendõr-fõkapitányság
(www.police.hu), a rendészeti szakközépiskolák, valamint a
megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok honlapjáról lehet
letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekrõl a rendészeti szakközépiskolák tanulmányi osztályai adnak felvilágosítást.
A rendõri hivatást választó érdeklõdõk jelentkezését várják a
rendészeti szakközépiskolák!

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
illetékességi területén 2011 februárjában
tervezett sebességellenõrzések
Február 2.
Február 6.
Február 9.
Február 12.
Február 14.
Február 18.
Február 22.
Február 24.
Február 26.
Február 28.

9.00–12.00
13.00–16.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00

63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
63-as fõút, Sárkeresztúr területe (50 km/h)
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h)
64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
64-es fõút, Mezõszilas területe (50 km/h)
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
FMRFK Sajtószolgálat

Bogárd és Vidéke 2011. február 3.

KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatás az Emfesz Kft.
ügyfeleinek ellátásáról
A Magyar Energia Hivatal január 5-én függesztette fel az Emfesz Kft. kereskedelmi engedélyét. A
határozat értelmében a társaság kilencven napig
nem folytathat gázkereskedelmi tevékenységet.
Így az Emfesz Kft.-vel a gas.hu konstrukcióban
kötött szerzõdések automatikusan felbontásra
kerültek. Az ügyfelek ellátása azonban továbbra is biztosított marad.
A hivatal az Emfesz Kft. valamennyi felhasználója
ellátásának érdekében más földgázkereskedõt, illetve egyetemes szolgáltatói engedélyest (ún.
végsõ menedékest) jelölt ki a kellõ földgázforrással rendelkezõ engedélyesek közül. A hivatal döntése értelmében a 2011. január 13-án 6 órakor
kezdõdõ gáznaptól 90 napra az E.ON veszi át a
szolgáltatási területén vételezõ, egyetemes szolgáltatásra jogosult Emfesz-ügyfelek ellátását.
A magyar gázpiac régi, stabil szereplõjeként továbbra is törekszünk ügyfeleink magas színvonalú ellátására, a lehetõ legalacsonyabb, de hosszú
távon is fenntartható áron. Felelõs földgázszolgáltatóként fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatási területünk érintett fogyasztóit gyors, stabil és gördülékeny kiszolgálásában részesítsük. Az E.ON
újonnan átveendõ ügyfelei számára is a többi
ügyfelével megegyezõ színvonalon és azonos

áron biztosítja a földgázszolgáltatást a kijelölés
idõpontjától kezdõdõen.
2011. február 4-éig megtörténik az érintett ügyfelek mérõórájának leolvasása, a leolvasott
óraállás képezi az elszámolás alapját. Fontos,
hogy az érintettek segítsék a gázmérõk leolvasásában az elosztói engedélyesek munkatársainak
munkáját, hiszen a pontos leolvasás feltétele a
korrekt elszámolásnak. Adminisztratív teendõjük
az érintetteknek egyelõre nincs, a szolgáltatást
megszakítás nélkül, a megszokott módon vehetik
igénybe.
A Magyar Energia Hivatal munkatársaival jelenleg is zajlanak egyeztetések a folyamatok pontosításáról, amelynek ügyfeleket érintõ részleteirõl
a weboldalunkon tájékoztatást adunk. Amennyiben kérdésük merülne fel, vagy további információra van szükségük, kérjük, hívják az E.ON
önkormányzati vonalat a 06 (40) 200 950-es
telefonszámon, ahol munkatársaink készséggel
állnak rendelkezésükre. Hívásukat munkanapokon 8.00 és 16.00 között várjuk.
Pál Norbert ügyvezetõ igazgató,
Lehoczki Balázs ügyvezetõ igazgató,
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2011. február 8-án (kedden)
17.00 órakor együttes ülést tart
Hantos Község és Nagylók Község
Önkormányzatának képviselõ-testületével.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének elfogadása.
3. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetésének módosítása.
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2011. február 8-án (kedden)
17.30 órakor együttes ülést tart
Nagylók Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével.
Az ülés helye: lásd fent.

Napirend:
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat, Mészöly Géza Általános Iskola

angol–kémia szakos általános iskolai tanár

1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása.
2. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása
Dr. Sükösd Tamás polgármester

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû, 2011. június 15-éig tartó, közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 7000 Sárbogárd, József Attila utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: angol és kémia tantárgyak, valamint szakköri foglalkozások tartása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: fõiskola, angol–kémia.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 1–3 év szakmai tapasztalat, illetve ha a jelentkezõ Sárbogárdon lakik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget igazoló okmány, erkölcsi
bizonyítvány, motivációs levél.
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 21.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat címére (7000 Sárbogárd, József Attila utca 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot (2.), valamint a munkakör megnevezését (angol–kémia szakos általános iskolai tanár).
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 28.

Tisztelt Támogatóink!
A Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány azzal a kéréssel fordul az adózó polgárokhoz, hogy a
2010. évi adójuk 1 %-ával járuljanak hozzá az alapítvány céljainak megvalósulásához.
A Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány adószáma: 18485220-1-07.
Köszönettel: a kuratórium elnöke

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2011. február
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
2011. február 5-6.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
2011. február 12-13.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
2011. február 19-20.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
2011. február 26-27.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú
telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–
LSC SÁRBOGÁRD VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
A forduló eredményei:
HORVÁTH KER.–DANUBIA
12:5 (4:2)
Horváth Ker.: Kovács, Oláh, Nyári, Horváth J., Horváth D. Csere: Antal.
Danubia: Somogyi, Márton, Takács, Horváth A., Kiss.
Az elsõ öt percben jó iramban kezdtek a
csapatok, de gólhelyzetig nem jutottak el.
Egyedül egy Oláh-féle kapufás lövést jegyezhettünk fel. 7. perc: Takács mintegy 17
m-rõl leadott lövése elkerülte a kaput. 10.
perc: megszületett az elsõ gól. Horváth J.
átadására Oláh jókor érkezett. 11. perc:
Horváth D. is letette névjegyét egy góllal.
Még ugyanebben a percben Horváth A.
szögletét Márton emelte a kapuba. 15.
perc: Horváth J. szögletét Horváth D. vágta a kapuba. 18. perc: Márton kecsegtetõ
helyzetben kapu fölé lõtt. 19. perc: Horváth D. szöglete után Horváth J. is betalált
a kapuba. Hiába! Ez a fõnöki tisztelet. 21.
perc: kezdés után nem figyeltek Kissre, aki
szépített. Na, de nem sokáig örülhettek a
szépítésnek, mert Horváth J. az alapvonalról rúgott gólt. 25. perc: Horváth D. elfektette a kapust, és sarokkal lõtt gólt. 26.
perc: formás támadás, háromszögelés egy
érintéssel, Oláh-gól. 27. perc: Kiss erõs lövése után hálóban a labda. 29. perc: eladták a labdát a Horváth Ker. védõi, és a
szemfüles Kiss góllal köszönte meg. 30.
perc: Horváth D. egyéni akció után szerzett újabb gólt. 31. perc: Somogyi lövése a
kapufáról kifelé pattant a mezõnybe. 32.
perc: Oláh sem akart lemaradni Horváth
D. teljesítményétõl, így õ is egyéni akció
után növelte az elõnyt. Hej, kiabált is vele a
fõnök, de amikor látta, hogy gól, akkor
megnyugodott. 35. perc: a nagy kedvvel
játszó Horváth D. újabb találata már kegyelemdöfés volt. 38. perc: Horváth D. a
tiszta helyzetbe lévõ Horváth J. elé tálalta
a labdát, melyet csak be kellett rúgnia, ezzel a találattal beállította a végeredményt.
A védekezéssel nem sokat törõdtek a csapatok.
Góllövõk: Oláh 4, Horváth D. 5, Horváth J.
3, illetve Márton, Horváth A., Kiss 3.

OLD BOYS–SPURI
5:2 (3:0)
Old Boys: Boros, Mikuli, Tóth, Zobák,
Kuti. Csere: Berta, Berzeviczy, Horváth I.,
Juhász.
Spuri: Szalai, Palásti, Márkovics, Huszár,
Rohonczi. Csere: Band, Bodó, Gál, Kovács.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Kuti 3, Mikuli, Tóth, illetve Márkovics, Rohonczi.

LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–
SÁRKERESZTÚR KIKE
1:5 (0:3)
Légió: Megyesi, Lakatos, Huszár, Baki,
Vereczkei. Csere: Rozgonyi, Szilágyi Cs.,
Szilágyi F., Tóth.
KIKE: Geiger, Hajdinger J., Sütõ, Visi,
Madár. Csere: Szauervein.
1. perc: Geiger tolta meg a labdát, mely
hosszúra sikerült, alig kerülte el a kaput. 4.
perc: szabadrúgás után Hajdinger J. szerezte meg csapatának a vezetést. 5. perc:
Sütõ perdítése kerülte el a kaput. 6. perc:
Lakatos szabadrúgását Visi kiütötte, Baki
ismételt, de a kapus helyén volt. 9. perc:
szabadrúgáshoz jutott a Légió. Huszár Z. a
legurított labdát kapu fölé vágta. 10. perc:
a kipattanó labdát Madár lõtte a kapuba.
Hát, ez szerencsés gól volt! 13. perc: Baki
perdítése kerülte el a kaput. 14. perc: egy
szép és ügyes Kike-támadás végén Hajdinger J. mellélõtt. Nagy helyzet volt! 15.
perc: Geiger eltört lövése a meglepett
Megyesi mellett a kapuban kötött ki. 17.
perc: Tóth lövését védte Visi. 21. perc: Baki lövése kerülte el a kaput. 22. perc: Lakatos és Megyesi összehozták a gólt, melyet
Geiger szerzett. 27. perc: Sütõ Megyesi lábai között szerezte a következõ találatot.
29. perc: Vereczkei lövése után a labda
Visi alatt csúszott be. 30. perc: Hajdinger J.
ívelése a felsõ lécrõl pattant a mezõnybe.
33. perc: Rozgonyi lövése a kapu fölé
ment. 37. perc: Szauervein nem találta el a
kaput. Nagyon sok hibával játszott mindkét csapat. A nézõk szerint fájt ezt a mérkõzést végignézni, a hat gól ellenére. A
megszerzett három pontnak örülhet a Kike.
Sárga lap: Lakatos, Szilágyi Cs. Góllövõk:
Vereczkei, illetve, Hajdinger J., Madár, Geiger 2, Sütõ.

TOLEDO 2005–EXTRÉM
7:10 (3:8)
Toledo: Barabás B., Csuti, Gazsó, Barabás
R., Dombi. Csere: Horváth Zs., Szabó.
Extrém: Németh, Dévényi, Juhász, Major,
Derecskei G. Csere: Horváth D., Horváth T.
1. perc: Dévényi lövésével szerezte meg a
vezetést az Extrém. Nagy potyagól! Kezdés után Csuti a félpályáról talált a kapuba.
Ez is nagy potyagól! 2. perc: kezdés után
Juhász válaszolt. 3. perc: Juhász ismét gólt
lõtt. 4. perc: Derecskei kapott jó átadást,
melyet értékesített. 5. perc: szerencséje
volt Némethnek, Barabás R. sarkalását a
gólvonalon sikerült mentenie. 6. perc:
Horváth D. szögletét Derecskei fejjel
csúsztatta a kapuba. 10. perc: Juhász lövése után a labda a kapufán csattant. 12.
perc: egyérintõs háromszögelés után Juhász talált a kapuba. 14. perc: Horváth T. is
feliratkozott a góllövõk sorába. 14. perc:
Barabás R. szépített. 15. perc: Csuti kísérte
a támadást, melyet góllal fejezett be. 17.

perc: Derecskei harcossága gólt ért. 21.
perc: Szabó egy újabb potyagólt lõtt. 22.
perc: Barabás R. potyagólja már nem meglepetés. 23. perc: Major lövése után Barabásnak kellett a hálóból kivenni a labdát.
26. perc: Barabás R. az indiszponáltan védõ Németh mellett újabb potyagólt lõtt.
Hej, diszkó! 34. perc: Horváth T. második
gólját lövi. 40. perc: Dombi találatával áll
be a végeredmény. Ennyi potyagól, mióta
megy a teremlabdarúgás, még nem fordult
elõ. A vízilabda-eredmény nem sok jót ígér
a csapatoknak a hátralévõ mérkõzésekre.
Góllövõk: Csuti 2, Barabás R. 3, Szabó,
Dombi, illetve Dévényi, Juhász 3, Derecskei
3, Horváth T. 2, Major.

SÁRBOGARAK–OMV
1:4 (1:1)
Sárbogarak: Csuti J., Dizseri P., Gászler,
Németh T., Németh Cs. Csere: Dizseri B.,
Dizseri M., Dizseri T., Madarász.
OMV: Plézer, Nagy, Herczeg, Killer G., Simon. Csere: Derecskei J., Kiss, Lukács, Takács.
3. perc: Németh T. szerezte meg a vezetést
a Sárbogarak csapatának. 5. perc: Nagy
sarkalását védte Csuti. 9. perc: Simon
egyenlített. 10. perc: Németh T. lövését
védte Plézer. 11. perc: Lukács lövését
Csuti hárította. 14. perc: Madarász egyedül mehetett ziccerhelyzetben a kapura,
lövését Plézer kiütötte szögletre. 16. perc:
Gászler lõtt kapufát, Plézer már verve volt.
17. perc: Herczeg a kapufát találta telibe.
21. perc: Lukács lõtt kapu fölé. 22. perc:
Killer lövésével szemben Csuti tehetetlen.
30. perc: Madarász lövését Plézer csak másodszorra tudta megfogni. 34. perc: Lukács
lövése utat talált a kapuba. 36. perc: Nagy
találata szertefoszlatta a Sárbogarak reményét. A gyõzelem a rutin számlájára írható. Góllövõk: Németh T., illetve Simon,
Killer G., Lukács, Nagy.
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Tabella
1. Twister Galaxy
11 2
1 71:25
2. Sárkeresztúr KIKE
10 1
4 68:35
3. Horváth Ker.
10 4 92:47
4. OMV
11 4 74:50
5. Extrém
10 2
3 73:48
6. Légió 2000, Fair Bútor
8 1
5 46:33
7. Spuri
6 1
8 48:73
8. Sárbogarak
3 2
9 35:61
9. Toledo 2005
2 3 10 39:89
10. Danubia
1 1 13 41:90
11. Old Boys
1 1 12 35:71
Extrém és az OMV csapataitól -3 pont levonva.

35
31
30
30
29
25
19
11
9
4
4

Góllövõlista
I. Horváth D., Horváth Ker., 38 gól.
Gróf Ferenc
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Utánpótlás-focitorna
Sárszentmiklóson

Nyugdíjasok találkozója
Pusztaegresen

2011. január 22-én Sárszentmiklóson a tornateremben megrendezett utánpótlás-focitornán a Sárszentmiklós SE 2003-2004-es,
U9-es korosztályú csapata nagyon szép játékkal, veretlenül az elsõ helyen végzett, s ezzel aranyérmes lett!
1. Sárszentmiklós, 2. Mezõfalva, 3. Cece
A nyertes csapat tagjai: Demeter Dániel, Gyökér Zsombor, Majláth Márió, Húsvét Ádám, Brúzsa Balázs, Deák Soma, Killer Balázs, Németh Dániel, Õri Dániel.
2011. január 29-én az egy évvel idõsebbek, a 2002-es születésûek
(de ugyanúgy U9-es korosztály) szintén veretlenül, kétszer döntetlent játszva „csak” a másodikak lettek.
1. Aba, 2. S. miklós, 3. Nagylók, 4. Cece, 5. Soponya
A csapat tagjai: Huszár András, Szabó Ákos, Kranauer Gergõ,
Gábris Róbert, Kovács Roland, Szajkó Márk, Milkovics Máté,
Deák Zala, Gábris Zoltán, Fehér Máté, Mészáros Zoltán, Zádori
Lajos, Brúzsa Tamás.

A pusztaegresi nyugdíjasklub szombaton vacsorával egybekötött
mûsoros bált rendezett. A találkozóra meghívták Középbogárd,
Sáregres, Alap klubjait is, akik hangulatos mûsort adtak, amíg a
közös vacsora, a körömpörkölt az udvaron egy nagy bográcsban
elkészült. A házigazda pusztaegresiek is szerepeltek. Õk helyi nótákat énekeltek. A dégiek a sok beteg miatt kevesebben jöttek,
ezért õk nem léptek színpadra. Az alapiak és a sáregresiek viszont
helyettük is kitettek magukért remek mûsorukkal. A végén minden csoport beöltözött cigányruhákba, a színpadon és a színpad
elõtt járták nagy körben a cigánytáncot – föl-fölkapdosva a szoknyát.

A téli teremtornákon való részvétel ebben a korosztályban is sikeresnek mondható, mivel Soponyán Abát megelõzve sikerült elhozni az aranyérmet, Mezõfalváról pedig bronzéremmel jöttünk
haza.
A hazai torna megrendezéséért köszönet a szülõknek, a Sárszentmiklós SE részérõl id. Nagy Lászlónak, a miklósi iskolának,
valamint Bihar Feri bácsinak és Õri Attilának a játékvezetésért.
Gratulálok, fiúk, csak így tovább!

A helyi önkormányzati
képviselõ, Érsek Enikõ
és dr. Sükösd Tamás
polgármester is tiszteletüket tették a rendezvényen családostul. A
táncba õk is bekapcsolódtak. A közös vacsora elfogyasztása után
késõ estig mulattak a
vendégek.
Hargitai Lajos

Iskolabál Töbörzsökön

Sallai Attila, Sárszentmiklós SE

MEGHÍVÓ
GYÖNGYÉKSZEREK címmel
kiállítás és oktatással egybekötött bemutató
nyílik a sárbogárdi mûvelõdési házban

SZABÓNÉ CZUCZAI KATALIN
munkáiból.
A kiállítás megnyitó idõpontja:
2011. február 11., péntek, 18 óra.
Megnyitja: dr. Szabadkai Tamás.
Gyöngyfûzés-oktatás:
2011. február 14-15-16-án és 21-22-23-án 10-tõl 12 óráig.
Az oktatás ingyenes, a felhasznált anyagok árát
kell csak megtéríteni.
Csoportok esetén elõzetes jelentkezést kérünk!

Tele volt a Patkó csárda a Szent István Általános Iskola szombat
este megrendezett hagyományos jótékonysági bálján. Mûsor vezette be a vacsorát és a felhõtlen szórakozást. Tapsolhattunk
hiphopos apróságoknak, Horváth Rékának és együttesének, divatbemutatónak, valamint a Ten Dance klub táncosainak. A hangulat már az elején a tetõfokára hágott a remek társaságnak köszönhetõen. Tanárok, szülõk és diákok együtt élvezték ezt a feledhetetlen estét. De ne feledkezzünk meg a rendezvénynek helyet
adó nagyszerû vendéglátókról, és az est folyamán zenélõ Rozgonyi Tiborról sem.
Hargitai Gergely
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
a Mészöly Géza
Általános Iskoláért
Alapítvány báljára,
melyet
2011. február 12-én
tartunk.
19.00 órától köszöntõ, gyermekmûsor;
20.00 órakor vacsora (menü: chef saláta; lyoni csirkemell, mulatós töltött karaj, diós burgonya, mexikói rizs, káposztasaláta).
Zene: cecei Szabó zenekar.
Belépõjegy (2.500 Ft) és pártolójegy
(mely érvényes a gyermekmûsor megtekintésére is) kapható az SZMK-vezetõknél és az osztályfõnököknél.
Tombola a helyszínen (100 Ft).
A bál bevételét az alapítvány, az iskola
második informatikai termének berendezésére, versenyek finanszírozására,
jutalmakra, jutalomkirándulásra és az
év végi könyvjutalmak megvásárlására
kívánja fordítani.
Találkozzunk, legyünk együtt gyermekeinkért!
Iskolaszék, SZMK

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

KILLER GYÖRGY
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek
vagy fájdalmunkban
bármely módon osztoztak.
Gyászoló család

2011. február 3. Bogárd és Vidéke

Interjú a tíz bélpoklossal
(Luk. 17,11-19)
Megkérdeztem azt a kilenc férfit, akik azelõtt bélpoklosok voltak: „Miért nem mentetek vissza Jézushoz megköszönni, hogy
meggyógyított benneteket?”
Íme a válaszuk:
1. „Nem vagyok hálátlan természetû, de
elõször a családomnak és ismerõseimnek
akartam megmutatni, hogy egészséges vagyok. Azután meg akartam köszönni Jézusnak – Õ azonban már továbbment…”
2. „Természetesen hálát akartam adni Jézusnak, azonban nem egyszerre azzal a
samaritánussal, mert én hívõ izraelita vagyok. Mielõtt azonban egy követet találtam volna, Jézus továbbvándorolt…”
3. „Nem csupán üres szavakkal, hanem valami ajándékkal akartam hálát adni, de
szegény vagyok, így nem találtam semmi
megfelelõt…”
4. „Szándékom volt megköszönni Jézusnak. Amikor megmutattam magamat a papoknak, gyógyult voltam, de nem tudtam,
hogy tartós lesz-e. Most, hogy már tudom,
Jézus nincs itt többé…”
5. „Majdnem visszamentem a samaritánussal, hogy hálát adjak Jézusnak, azon-

ban sokan voltak körülötte, és akkor azok
elõtt kellett volna mondanom: bélpoklos
voltam – te meggyógyítottál. Ezt szégyelltem, és nem mentem vissza…”
6. „Tulajdonképpen meg akartam köszönni – azonban eszembe jutott, hogy Jézus
olyan sok jót tett mindenkivel, és nem várt
érte köszönetet; így én is elhagytam…”
7. „Különben nem vagyok hálátlan, de a viszontlátás örömében egyszerûen megfeledkeztem róla. Amikor eszembe jutott –
Jézus már továbbvonult…”
8. „Sok bélpoklos van a világon. Bizonyára
becsületes, erkölcsös életem indította meg
Jézust arra, hogy éppen engem gyógyítson
meg…”
9. „Igazán meg akartam köszönni, azonban a többség nem ment vissza, és én mindig a többséggel tartok…”
Megkérdeztem a samaritánust: „Te miért
adtál hálát?”
Így válaszolt: „Lélegzés nélkül nem tudok
élni. Nem tudtam addig hazamenni, míg
hálát nem adtam Jézusnak.”
Forrás: Johnson Gnanabaranam –
Jézusom ma

A kémia nemzetközi éve – 2011.
A Magyar Kémikusok Egyesülete egy iskolai kísérlettel indítja el a 2011-es események magyarországi programsorozatát,
melyhez a Mészöly Géza Általános Iskola
is csatlakozott. A globális esemény meghirdetõinek célja, hogy a fiatalok kémia
iránti érdeklõdését növelje. Ezt tükrözi

jelmondatuk is: „Kémia – a mi életünk, a
mi jövõnk.”
A szervezõk mindenki figyelmébe ajánlották a víz, mint az emberiség egyik legfontosabb kincse tulajdonságainak feltérképezését.
Az akció keretében január 26-án mutattunk be látványos kísérõleveleket, melyek
dokumentációját elküldtük a szervezõknek. (MKE)
Iskolánkban – a programsorozat folytatásaként – márciusban, a víz világnapján
szervezünk versenyt a tanulók számára.
Egy ökoiskolához méltón most is figyelünk
arra, hogy a feladatok ne csupán érdekesek, hanem környezettudatosak is legyenek.
MGÁI 8. a osztály

Tisztelt adózó Testvérünk!
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

id. PLÉZER JÓZSEFNÉ
született Erõs Erzsébet
életének 80. évében elhunyt.
Temetése 2011. február 4-én pénteken,
15 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.
Gyászoló család

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önhöz és Családtagjaihoz, hogy adójuk 1 %-át – amelyrõl módjuk van dönteni – adományozzák a Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány céljainak megvalósítására! Ennek érdekében kérjük az alábbi adószámot feltüntetni adóbevallásuk rendelkezõ nyilatkozatában, ill. közöljék e számot munkáltatójukkal, vagy könyvelõjükkel, aki az Önök bevallásai készíti.

Adószámunk: 18500464-1-07.
Az Önök által adományozott összeg a településünkön marad, és a szegény sorsú családok gyermekeinek étkeztetésére, valamint idõs és magára maradott embertársaink megsegítésére fordítjuk.
Az alapítvány tevékenységérõl szívesen adok további tájékoztatást akár telefonon, e-mailben, vagy
személyesen.
Elõre is köszönjük szíves adakozásukat, ami Önöknek igazából nem kerül pénzbe, a rászorulóknak viszont nagy segítséget jelenthet!
Az Alapítvány Kuratóriumának nevében: Varga László elnök

Tel.: 06 (30) 4769 930 E-mail: katolikusalapitvany@gmail.com

Bogárd és Vidéke 2011. február 3.
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A magyar kultúra napja a sárszentágotai iskolában
2011. január 27-én emlékezett meg a magyar kultúra napjának évfordulójáról intézményünk. Elõzetesen rajzpályázatot hirdettünk, melynek témája egy magyar mese, történet, elbeszélés illusztrációja volt.
A rajzpályázaton kiváló eredményt ért el a sárszentágotai iskolából: Csalovszki Zsuzsanna, Varga Viktória, Nagy Kristóf, Sinkovits Bianka, Pintér Áron, Virág László, Sebestyén Zsanett,
Hufnágel Flóra.
Kiemelkedõ eredményt ért el: Oroszi Lilla, Nagy Orsolya, Kesztyûs Gréta, Gula István, Ekler Brigitta, Kovács Vivien, Nagy Nikolett, Nagy Renáta.
A SÁRVÍZ térségi iskolák közül Kálozról és Soponyáról érkeztek
rajzpályázatok. A kálozi díjazottak: Horváth János, Schneider
Adrián, Palati Laura, Král Dóra Adrien. A soponyai iskolából kiváló eredményt ért el: Nagy Veronika, Farkas Andrea, Molnár
Máté, Nagy Márk.
Meghirdetésre került az 5-6. osztályosok körében egy szabadon
választott verssel szavalóverseny is. A 7-8. osztályosok kötelezõen
a Himnuszt szavalták.
A szavalóversenyen az ágotai tanulók közül kiemelkedõ eredményt ért el: Hegedûs Csaba, Handa Ottó, Kéri Virág, valamint
Hufnágel Flóra, Török Tünde és Sebestyén Zsanett.
Gratulálunk a díjazottaknak!
Gerse Ferenc tagintézmény-vezetõ

Kunbabák a sztyeppén
Kunkovács László etnofotográfus volt kedden a
Sárbogárdi
Múzeum
Egyesület vendége. A
József Attila Mûvelõdési Központban rendezett
vetített képes elõadáson
ismerkedhettünk meg
rendkívül izgalmas munkásságával.
Kunkovács László a Körös holtágaival körülölelt Endrõdtõl, ottani
szülõházától vízen és szárazon egyaránt nagy utat járt be. Fényképezõgépével a magyarság nyomain járva barangolta be Ázsia
sztyeppéit, kutatva az õsi nyomokat. Döbbenetes erejû dokumentumokat kapott lencsevégre. Az évtizedek során 18 népnél járt
többnyire hátizsákos tanulmányúton. A népek jelenlegi hagyományos életmódja mellett a magyar múlt emlékeinek különleges
pillanatait örökíti meg fényképein évtizedek óta. Munkásságát
1989-ben Magyar Mûvészetért díjjal, 1996-ban Balogh Rudolfdíjjal ismerték el, 2000-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét kapta.
Etnofotográfusként egy speciális területet, a vizuális antropológia mûfaját mûveli. Nem holt tárgyakat gyûjt tehát össze, hanem
élethelyzeteket örökít meg, összefüggéseket keres a néprajzot fellazító emberismeret szellemében. Számba veszi a régi kultúrák vizuális üzeneteit, a sziklarajzokat, lefényképezi az eurázsiai
sztyeppövezetben és a tajgában élõ kis népek életét. Etnográfiai,
kultúrtörténeti, szociográfiai témáin évekig dolgozik. Az elkészült képegyütteseket 1983 óta fotókiállításokká fûzi össze. Mûvészi–tudományos fényképkiállításai itthon és külföldi országokban, fõként múzeumokban és a külhoni magyar intézetekben
több mint száztíz alkalommal kerültek közönség elé.
Számos könyv szerzõje. Ezek közül legismertebb az ázsiai
sztyeppéken elszórtan található kunbabákról fotókkal bõségesen

illusztrált mû. Az õsi kövek a magyarok és kunok vándorlásának
tanúi. Az õshagyományokat megõrzõ ázsiai kis népek közt járva
megörökítette fotóin a kultikus hagyományokat, szokásokat. A
Táltoserõ c. kötete az eurázsiai sámánizmusról készült fotókiállításának anyagát foglalja magában a képekhez kapcsolódó szövegekkel.
Az õsi mesterségek emlékeinek kutatása során vetõdött el Sárbogárdra is, Révész késes mûhelyébe. Büszke arra, hogy máig Révész bicskával szeli a kenyeret.

A halászat õsi mesterségének nyomait kutatva járta be Magyarország folyóvidékeit, tavaink környékét. Az ebbõl készült kiállítási
anyaga Rétimajorban a halászati múzeumban látható.
Kedden este Lendvai Gábor meghívására jött Sárbogárdra. A
meghirdetett elõadásra sokan voltak kíváncsiak. Mély átélésû
elõadását prózában elmondott táltosénekkel zárta.
Az elõadásról készült filmet a Bogárdi TV-ben láthatják.
Hargitai Lajos

14

CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

2011. február 3. Bogárd és Vidéke

NAGYMAMA RECEPTJEI

EGY MÚMIÁRÓL

Halfilé fûszeres sajtmártásban

Láttam Lenint 1964 márciusának végén. Akkor Moszkvában még
kemény tél volt, jégcsapok lógtak mindenfelé. Az egész Vörös téren végighúzódó sor végére álltunk be, és lépésrõl lépésre közeledtünk meglehetõsen vacogva a Mauzóleum felé. Ez egy fekete
márványból emelt jókora épület, vagy 20 méter szélességben helyezkedik el a Kreml vöröstéglás falánál. Láttuk a díszõrség váltását, a régi és az új õrség abban a szempillantásban cserélt helyet,
amikor megszólalt fönn a toronyóra. Ez a pontosság mindenkinek
nagyon tetszett. Miközben odaértünk az épülethez, mögénk új tömegek sorakoztak be, szünet nélkül tartott a vonulás. Úgy látszott, hogy ezrek és ezrek akarnak legalább néhány tekintetet vetni a Szovjetunió megalapítójának bebalzsamozott tetemére. Volt
ebben valami félelmetes furcsaság. Mondták ott, hogy számosan
ezer kilométerekrõl csak azért utaznak Moszkvába, hogy lássák a
hullát.

Hozzávalók: 80 dkg szálka és bõr nélküli tengeri halfilé, só, õrölt
fehér bors, 6-7 dkg vaj, 2 evõkanál finomliszt, 1 gerezd fokhagyma, 3 dl fõzõtejszín, 10 dkg fûszeres krémsajt, finomra vágott kapor és petrezselyem. A tetejére: kb. 10 dkg reszelt sajt.
A halat sózzuk, borsozzuk. Kivajazunk egy akkora tûzálló tálat,
amelyikben elfér az összes hal egymás mellett. A többi vajat egy
nagyobb serpenyõben felolvasztjuk, majd a halat nagy lángon, oldalanként kb. 1 perc alatt elõsütjük, lecsepegtetjük, és a tûzálló
tálba tesszük.
A visszamaradó vajban a lisztet a zúzott fokhagymával együtt fél
percig pirítjuk (vigyázzunk, hogy ne barnuljon meg, maradjon világos), majd a tejszínnel felöntjük. Pár percig kevergetve mártás
sûrûségûre fõzzük. Közben a krémsajtot és a zöldfûszereket is adjuk hozzá, enyhén sózzuk, borsozzuk. A mártást tegyük a halak
tetejére, és szórjuk meg reszelt sajttal.
Elõmelegített sütõben, kb. 180 fokon addig süssük, amíg a sajt rá
nem pirul.

Sajtos–burgonyás golyók
Hozzávalók: 2 db nagy, fõtt, áttört burgonya, 5 dkg liszt, 4 dkg vaj,
vagy margarin, 7 dkg reszelt sajt, 1 tojás, 1 gerezd fokhagyma,
õrölt bors, só, zsemlemorzsa.
A megpuhított vajat összegyúrom a liszttel, az áttört, fõtt burgonyával, a felvert tojással, a szétzúzott fokhagymával, a reszelt sajttal és a fûszerekkel. A masszából vizes kézzel diónyi golyókat gyúrok, majd zsemlemorzsában megforgatva bõ, forró olajban kisütöm. Aki szereti, tehet a zsemlemorzsába egy kis szezámmagot,
feldobja a látványt és az ízét is. Szinte ugyanolyan, mint a krokett.
Megbolondíthatjuk egy kis kockára vágott füstölt sonkával.
Ebbõl az adagból kb. 20 gombóc lesz.

Flamingószelet
A tésztához: 30 dkg liszt, 4 ek porcukor, 1 ek zsír, 1 db tojás, 1 dkg
szalalkáli, 1 császárkörtés aroma, 1-2 dl tej.
A krémhez: 20 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 6 dl tej, 6 ek liszt, 1
cs vaníliás cukor (vagy 1,5 cs vaníliapuding 6 dl tejben megfõzve;
ha ez kihûlt, akkor a fenti mennyiségû margarinos porcukrot
hozzá kell keverni).
A tészta hozzávalóit jól összedolgozzuk, és három lapot sütünk
belõle. A krémhez a margarint habosra keverjük a porcukorral és
a vaníliás cukorral. A tejbõl liszttel sûrû pépet fõzünk, és ha kihûlt, a margarinos krémhez keverjük. A tésztalapokat megkenjük
a krémmel. Másnapra szépen megpuhul és jól szeletelhetõ. Mindenképpen érdemes egy napot állni hagyni.

Heti idõjárás
Fokozatos, lassú enyhülés
várható. Eleinte keleten,
északkeleten folytatódik a
fagyos idõ, majd vasárnaptól már abban a térségben is
fagypont fölé emelkedik a
hõmérséklet. Jelentõs csapadék az idõszakban nem
várható, de csütörtökrõl péntekre virradóra szórványosan fordul elõ kisebb havazás, hózápor. A légmozgás eleinte gyakran
megélénkül. Vasárnap és a jövõ hét elsõ napjaiban a délnyugati megyékben már-már tavaszi magasságba, pár fokkal 10 fok
fölé kúszhat a hõmérõ higanyszála.
www.metnet.hu

Benn a Mauzóleumban mindenfelé õrök álltak feszes vigyázban.
A nagy holttest üvegkoporsóban feküdt lenn középen. Fekete ruha, fehér ing, nyakkendõ. Az arc szemmel láthatóan sminkelve
volt, olyan hatást keltett, mint egy kirakatbaba. Mi egy erkélyen
mentünk körben, fentrõl bámultuk Lenint.
Nem tudtuk, hogy a koporsó egy süllyesztõn helyezkedik el,
amellyel zárás után lesüllyesztették az egészet egy pincébe, helyesebben laboratóriumba, ahol elvégezték a szükséges helyreállítási
munkákat. Kétévenként teljesen újrabalzsamozták, ha kellett, új
ruhába öltöztették át. A szovjet korszakban azt hirdették, hogy a
test épségben tartása a szovjet tudomány egyedülálló diadala és
titka. Kiderült, hogy nincs ebben semmiféle tudományos szenzáció, egyszerûen kiszedték a belsõ szerveket, és valami aszfalthoz
hasonló anyaggal töltötték meg, a felsõ réteget pedig injekciókkal
tartósították. Valahol azt hallottam, hogy a lábat nem sikerült
megmenteni, és azt fából faragott kellékkel pótolták.
Múlt vasárnap a rádióban riportot készítettek egy emberrel, aki
könyvet írt Lenin testérõl. Azt állította, hogy az egész tetem csak
körülbelül tíz százalékban tartalmazza az eredeti politikust, a többi adalék. Azt is elmondta, hogy Lenin hozzátartozói, például a
felesége, azt kívánták, hogy ne készítsenek az elnök holttestébõl
kiállítási tárgyat, hanem rendesen temessék el, ahogy az illendõ.
A szerzõ hozzátette, hogy Oroszországban közvélemény-kutatást
tartottak arról, hogy fenn kell-e tartani ezt a furcsa, az ókori
Egyiptomot idézõ halottkultuszt. A megkérdezettek hatvan százaléka azt mondta, hogy a testet el kell temetni. Azonban felvetõdik a kérdés, hogy nem a temetési szertartás megcsúfolása-e, ha
elföldelnek egy olyan tárgyat, amely csak töredéke az elhunyt földi maradványainak.
Számomra minden, ami ezzel kapcsolatos, mélyen jellemzõ szimbolikus jelentéssel bír. Azzal, hogy egy szifiliszben meghalt emberi roncsot, aki már beszélni sem tudott, és ölben kellett vinni, gyönyörûen feltupíroztak, kipingáltak, szobrot csináltak belõle, intézményesen odacsõdítettek milliókat, hogy nézzék meg, s ezzel a
hullagyalázással birodalmi kultuszt teremtettek, magának az azóta méltán szétesett birodalomnak alapvetõen hazug voltáról
állítottak ki bizonyítványt.
Hiszen íme: én is megtekintettem.
(L. A.)
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KÖZÖSSÉG

Miklósi hírcsokor
Pályázat
TÁMOP 3.1.5 – Pedagógusképzésekkel a
korszerû pedagógiai kultúráért a sárszentmiklósi ÁMK óvodájában és iskolájában; támogatás: 11.981.800 Ft; mértéke:
100 %. A projekt kezdete: 2010. 09. 01.;
vége: 2012. 07. 31.
Intézményünk sikeres pályázatának köszönhetõen 3 pedagógusunk szakvizsgázik
és kapcsolódott be közoktatási vezetõ, mérés–értékelés és tehetségfejlesztés szakirányú továbbképzésekbe. Megszerzett ismereteiket mindennapi munkájukban kiválóan tudják majd hasznosítani.

Középiskolai felvételi
2011. január 22-én 10 órakor a Petõfi Sándor Gimnázium felújított épületében sok
gyerek izgatottan várta, hogy megírhassa a
felvételi feladatsort. Köztük természetesen én is.
A vizsga a magyarral kezdõdött. Azt gondoltam, hogy könnyû lesz, de most már tudom, hogy a fogalmazási részt nem úgy értelmeztem, ahogyan kellett volna. Megszólalt a jelzõcsengõ, a feladatlapjainkat
be kellett adnunk. Néhány perces szünet
után megkezdõdött a délelõtt matematikai része. Meglepõdve láttam, hogy a feladatok ennyire könnyûek, csak a területszámítás nem ment. 11 óra 45 perckor járt
le a továbbtanuláshoz szükséges feladatlap kitöltésének határideje.
Édesanyám érdeklõdve kérdezte, hogyan
sikerült megoldanom a feladatokat. Azt
feleltem, hogy egész jól, bár szerintem a
matematika jobban sikerült, mint a magyar. Alig várom, hogy megtudjam az eredményemet, a pontszámaimat!
Dobrovoczki Regina 8. c

ECDL-vizsgán voltunk
Egy szerdai napon 34 fõvel útnak indultunk Székesfehérvárra számítástechnikai
ismereteinkbõl vizsgát tenni tanárnõinkkel: Gajgerné Marika nénivel és Kovácsné
Julika nénivel. Útközben még átnéztük a
feladatokat, bár a szakadó hóesés el-elvonta a figyelmünket.
Mikor odaértünk, egy teremben kellett várakoznunk, ahol egy kivetítõvel fogadtak
bennünket, hogy azok se unatkozzanak,
aki éppen várnak. A hetedikesek az operációs rendszerbõl, míg a nyolcadikosok szövegszerkesztésbõl vizsgáztak. Elõször
minket, hetedikeseket hívtak be egy kis terembe, ahol 45 percig dolgozhattunk. Nagyon izgultam, hiszen ez volt az elsõ vizsgám. 27 feladat volt, és 32 pontot lehetett
elérni. Utánunk a nyolcadikosok már türelmetlenül várták, hogy sorra kerüljenek.

Õk két csoportban mehettek be, mert 11
hely volt, és sokan voltak.
Hazafelé a szállingózó hóesésben sokat
nevettünk és beszélgettünk. A vizsga eredményérõl hamarosan értesítést kapunk.
Kovács Réka 7. b

Megyei népdaléneklési
verseny
Lezárult a 2011. évi Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny. A döntõ 85 produkció
részvételével január 28-án zajlott le Cecén.
A déli kistelepülés kiváló házigazdának bizonyult a nagyrendezvény befogadására.
Közel 250 gyermek és pedagógus érkezett
a megye különbözõ településeirõl. A verseny döntõje már nem tét nélkül zajlott, hiszen a zsûri minõsítõ okleveleket adott a
résztvevõknek és megjelölte azokat a produkciókat, melyek Fejér megyét képviselhetik az Országos Népdaléneklési Versenyen.
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Minõsítéseink:
Kovács Dominika–Huszár Anna 2. évf. –
arany minõsítés, Csaloglányok éneklõ csoport 3. évf. – kiemelt arany minõsítés,
Csecsetka Nikolett–Varga Cecília–Kelemen Dézi 4. évf. – ezüst minõsítés, Csöndes Judit–Stefán Judit énekkettõse – kiemelt arany minõsítés, Tündérrózsa éneklõ csoport – arany minõsítés.
Horváth Ferencné

3. b osztályosaink verselték, tanítójuk Heiczingerné Irányi Rózsa:

Ki vagyok én?
Szeretek sportolni,
Szeretek mozogni.
Szeretem a bulikat,
Szeretem a nasikat.
Barna a hajam,
Kék a szemem,
Ez nem titok,
Korina a nevem.
Szeretem az alvást,
Szeretem a pihit,
De leginkább
A jó kis szabit.
Domján Korina

Vakler Anna és Németh István zsûritagok
támogatásának köszönhetõen olyan szakmai anyagokat kaptak különdíjként a tanulók és kísérõik, melyeket a mindennapi
munka során tudnak majd hasznosítani. A
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 34
nagyon értékes néprajzi könyvvel támogatta az eseményt, melyek szintén gazdára
találtak a megyében dolgozó pedagógusok
körében. A vendéglátó önkormányzat nevében Cece polgármestere, Varga Gábor 2
díjat is felajánlott, amit a zsûri javaslata
alapján a sárszentmiklósi és a cecei csoport
kapott meg.
Forrás: www.fejermmk.hu

2011. április 30-án a Néprajzi Múzeumban, a „Tiszán innen, Dunán túl” Országos
Népdaléneklési Versenyen 12 produkció
képviseli Fejér megyét, köztük nagy büszkeségünkre: Csöndes Judit és Stefán Judit
énekkettõse és a Tündérrózsa éneklõ csoport (Bátai Nóra, Cseh Zsanett, Csöndes
Judit, Farkas Vivien, Hegedüs Judit, Kuti
Orsolya, Nyikos Nóra, Stefán Judit), az
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
tanulói.

Zsombor vagyok, kicsit rosszcsont, szeretem a focit, a kézit, a sakkot.
Kedvenc színem a piros, avval jelzik, hogy
tilos.
Annál jobb a sötétkék, olyan, mint a csillagos ég.
Kedvenc adóm a SPORT1, ott zajlik minden focimeccs.
Itt a versnek a vége, ne fussatok el tõle.
Horváth Zsombor

Nevem Fanni, szõke vagyok,
Azt mondják, sokat tanulok.
Szeretem a táncot is,
A pörgõset és a lassút is.
Szeretek sokat mozogni,
És imádok sokat játszani.
Kedvelem a divatos dolgokat,
És szeretem a szép hajakat.
Nevemben sok az n,
Pont ezért kedvelem.
Remélem, tetszett a versem,
Ha igen, mondd el velem!
Zelman Fanni
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Február 5., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 A
kis királylány 9.50 A bûvös körhinta 10.15 Marci 10.40 Amika 11.00 Sandokan
11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Motorvízió 13.30
Egészség ABC 14.00 A Himalája ösvényei 15.00 Kincskeresõ 15.30 Magyarország 16.00 Zegzugos történetek 16.30 Aranymetszés 17.25 Hogy volt!? 18.30
A csábító nyomozó 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat –
a Luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00 Ketten a farmon 22.35 Hírek
22.40 Sporthírek 22.50 Hangyatérkép 23.20 A halál keresztútján 1.15
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi
13.40 Édes drága titkaink 14.40 Õslények kalandorai 15.40 Az új világ 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való Világ 21.40 Álljon meg a nászmenet!
23.50 Árnyék nélkül 2.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.55 414-es küldetés 11.25
Kath és Kim 11.50 Két testõr 12.20 Babavilág 12.50 Sentinel – Az õrszem
13.45 Sliders 14.40 Az ügynökség 15.35 Álomgyári feleség 16.30 Duval és
Moretti 17.40 Luxusdoki 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.30 Nem vagyunk
mi angyalok 21.30 A sakál napja 0.05 Fûrész III. 2.10 Ezo.tv 3.10 Kalandjárat
3.35 Teleshop 4.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 20.53 Zene 21.04 Rádiószínház 20.49 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 6., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Krisztus szenvedése
10.05 Református magazin 10.30 Unitárius ifjúsági mûsor 10.40 A keresztyén
ember szabadságáról 11.05 Útmutató 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.10
TS – Sport 7 13.05 Fogadóóra 13.35 Villanófényben 14.05 Selyemúton Szíriában 14.35 Gyerekjáték a számítógép 14.50 Hogy volt!? 16.10 A harapós férj
17.35 Panoráma 18.05 Magyarország története 18.35 A csábító nyomozó
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 24 21.50 Aranymetszés
22.45 Hírek 22.50 Sporthírek 23.00 Színház a jégen 23.55 Koncertek az A38
hajón 1.40 A Vercs – láthatatlanul 2.10 Kiválasztás, avagy az érzékek láthatatlan birodalma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40
Asztroshow 11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Míg a halál el
nem választ 13.05 Robin Hood 15.00 Doktor Addison 15.55 Az utolsó akcióhõs
18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00 St. Trinian’s – Nem apácazárda 22.10 Heti
hetes 23.30 A halott menyasszony 1.00 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 10.45
Nagy vagy! 11.40 Stahl konyhája 12.10 Kalandjárat 12.40 Borkultusz 13.10
Sliders 14.05 Monk – Flúgos nyomozó 15.00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.55 Sheena, a dzsungel királynõje 16.50 A 7 törpe visszatér, avagy az
erdõ nem elég 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 27 idegen igen 22.00 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.00 Bionic Woman 23.50 Rómeó és Júlia 2.15 Ezo.tv 3.15
Napló 4.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.00 Kabaré 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 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 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 20.55 Rádiószínház 21.47
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Február 7., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Szempont 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05
Domovina 14.35 Átjáró 15.05 Szülõföldjeim 15.45 Zenelánc 16.05 Emberek a
természetben 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.40 India – Álmok útján 18.30 Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ este 21.40 Személycsere 23.10 Tizenkét kõmíves 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Prizma 0.05 TS – Motorsport 0.35 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 Vészhelyzet 15.10 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem
17.15 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Dr. Csont 22.25 A rejtély 23.25 Poker After Dark 2009 0.25 Reflektor 0.40 Döglött akták
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.30 A Szent
Lõrinc folyó lazacai 13.35 Ezo.tv 14.45 Sentinel – Az õrszem 15.35 Charlie –
Majom a családban 16.35 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek
megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos
számok 23.20 Elit egység 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 Fenyegetés a
mélybõl 2.40 Magellán 3.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 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 8., 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 Átjáró 15.05
Alma mater 16.00 Tudástár 2011 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55
Nappali 17.45 India – Álmok útján 18.35 Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.40 Indul a bakterház 22.50
Zegzugos történetek 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Prizma 23.45 Ma
reggel 1.35 Kalandozó 2.00 Jelképtár
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 Vészhelyzet 15.10 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem
17.15 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Castle 22.25 Döglött akták 23.25 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.00 Totál szívás 1.00 A hatalom hálójában 2.05 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.15 Árva angyal 12.00 Kasszafúrók 13.35 Ezo.tv 14.45 Sentinel – Az õrszem 15.35 Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek!
20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Megérzés 23.20 A médium 0.15 Tények este 0.45 Ezo.tv 1.15 A fény ösvényei 2.45 Babavilág 3.10 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.28 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.25 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 9., 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 Átjáró
15.05 Barangolás Bajorországban 15.25 A sarki fény Alaszka egén 16.00 Médiaguru – 0209 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Nappali 17.40 India –
Álmok útján 18.30 Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Rózsaágy
21.05 Szerda este 21.40 Hátsó szándék 23.10 Múlt-kor 23.40 Hírek 23.45
Sporthírek 23.50 Prizma 0.10 Ma reggel 2.00 Kalandozó
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 Vészhelyzet 15.10 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem
17.15 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Való Világ 23.20 Azonosság 0.10 Kardok könyve 1.45 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.10 Árva angyal 11.55 Az ezüst oroszlán birodalmában 13.35 Ezo.tv 14.45 Sentinel – Az õrszem 15.35 Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor
House 22.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 Hideg
fejjel 2.35 Két testõr 3.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 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 10., 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 Rondó 14.05 Együtt 14.35 Átjáró 15.05 Összhang 16.00
Eufória 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.40 India – Álmok útján 18.30 Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó
21.05 Csütörtök este 21.40 Viharfelhõk 23.10 Szélesvászon 23.40 Hírek 23.45
Sporthírek 23.50 Prizma 0.05 Ma reggel 2.00 Kalandozó
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy
az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 Vészhelyzet 15.10 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem 17.15
Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 Esti showder Fábry Sándorral 23.25 Házon kívül 23.55 Odaát 0.50 Reflektor 1.05 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.50 Teleshop 11.20
Árva angyal 12.05 A szerelmes levél 13.35 Ezo.tv 14.45 Sentinel – Az õrszem
15.35 Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek
megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Mini beindul 23.20
Bostoni halottkémek 0.15 Tények este 0.45 Ezo.tv 1.15 Öten a mennyországból 2.35 Segíts magadon! 3.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Mini drámák 13.28 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 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 11., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.30 Átjáró 15.00 Nemzet és védelem
15.30 Sírjaik hol domborulnak? 16.00 Zegzugos történetek 16.30 Híradó 16.40
Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.40 India – Álmok útján 18.30 Házaspárbaj
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este 21.40 Este találkozunk! 23.15 Barangolások öt kontinensen 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek
23.55 Prizma 0.15 Ma reggel 2.05 Kalandozó
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 Vészhelyzet 15.10 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem
17.15 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.25 Gyilkos elmék 23.20 Pokerstars.net – Big
Game 0.20 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Döglött akták 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.55 Mokka habbal 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 11.05
Árva angyal 11.50 Meglógtam a Ferrarival 13.35 Ezo.tv 14.45 Sentinel – Az õrszem 15.35 Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Hawaii
Five-0 22.20 Zsaruvér 23.20 Hõsök 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.50
Smallville 3.20 Alexandra pódium 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.24 Mini drámák 13.30 A baptista egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV
MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.
Február 5., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 Lapszemle 14.00 A
foltvarrókör kiállítása (10’), Visszaköltözött a gimnázium (30’), A magyar kultúra napja Miklóson (17’), Gyerekfocitorna (35’), Zászlóbontás Soponyán (50’)
18.00 Lapszemle 19.00 Jobban János köszöntése 2008-ban (ism. 80’), Miklósi zeneiskolások koncertje (ism. 60’), Sárga Taxi: Csillagfény Táncklub 23.00
Lapszemle
Február 6., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 A foltvarrókör kiállítása (10’), Visszaköltözött a gimnázium (30’), A magyar kultúra napja Miklóson (17’),
Gyerekfocitorna (35’), Zászlóbontás Soponyán (50’) 13.00 Heti híradó 14.00
Jobban János köszöntése 2008-ban (ism. 80’), Miklósi zeneiskolások koncertje (ism. 60’), Sárga Taxi: Csillagfény Táncklub 18.00 Heti híradó 19.00 Országos evangélikus bábverseny 2., 1000 km kerékpárral 23.00 Heti Híradó
Február 7., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Országos evangélikus bábverseny 2.,
1000 km kerékpárral 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Nyugdíjasbál
Pusztaegresen (40’), Borbarátok bálja (25’), Töbörzsöki iskolabál (75’), Tûzvonal-koncert (50’) 23.00 Heti Híradó
Február 8., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Heti Híradó
19.00 Népdalénekesek versenye Cecén (50’), Kolbásztöltõverseny (60’), Kunkovács László elõadása (80’) 23.00 Heti Híradó
Február 9., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Nyugdíjasbál Pusztaegresen (40’), Borbarátok bálja (25’), Töbörzsöki iskolabál (75’), Tûzvonal-koncert (50’) 13.00
Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Teremfoci 23.00 Lapszemle
Február 10., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Országos evangélikus bábverseny 2., 1000 km kerékpárral 23.00 Lapszemle
Február 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Országos evangélikus bábverseny 2.,
1000 km kerékpárral 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Népdalénekesek versenye Cecén (50’), Kolbásztöltõverseny (60’), Kunkovács László elõadása (80’)
23.00 Lapszemle
***
Az élõadás 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
képújság futószövegében 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. Ha gondjuk van a
vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

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

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

18

2011. február 3. Bogárd és Vidéke

HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
2

LAMBÉRIA 998 Ft/m -tõl,
2
HAJÓPADLÓ 1598 Ft/m -tõl.
06 74 675 530
KAZÁNOK 98.000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK féláron
10 év garanciával. 06 20 947 5970
Sárbogárdon FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ
HÁZAT vásárolnánk. 06 20 216 7279
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! 06 30 440 5790
JOGOSÍTVÁNY!
BABI AUTÓSISKOLA
személygépkocsi- és
segédmotor-kerékpár vezetõi
tanfolyamot indít
február 11-én, 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
06 30 9939 285

KÖZÉRDEKÛ
KÖZLEMÉNY
Varga Gábor
országgyûlési képviselõ

fogadóórát tart 2011.
február 4-én, pénteken

Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Lakás kiadó. 06 (30) 607 2226.
Családi ház Sárszentmiklóson eladó. Irányár: 6.5
M Ft. 06 (30) 256 8302. (3517425)

Sárbogárd területén olcsó hangár- vagy raktárépületet vásárolnék. 06 (20) 9937 248.
Agilis, friss nyugdíjas férfi jogosítvánnyal, gépkocsival munkát keres. Minden érdekel! 06 (70) 337
3211. (3517537)
10 db hússertés eladó. 06 (30) 862 8672.
Lomtalanítást vállalok! Megunt tárgyait, háztartási vashulladékot elviszek. 06 (30) 682 1210. (3517530)

Györkönyben felújított parasztház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 237 4456.

Ház eladó 300 négyszögöles telken, konvektoros,
Sárszentágotán. 06 (25) 476 051. (3517529)

Sárbogárd, MÁV-telepen társasházi lakás eladó
(garázs, pince, kert, nyugalom). 06 (20) 9177 980.

Akác tûzifa rendelhetõ 2300 Ft/mázsa. Ingyenes
házhoz szállítás. 06 (20) 454 8979. (3517528)

(3517274)

Családi ház központban sürgõsen eladó. 06 (30)
2360 222. (3517523)

Kiadó házat, lakást keresek Sárbogárdon. Olyan is
érdekel, amit késõbb megvásárolhatnék. Telefon:
06 (20) 774 7394. (3517397)
Árpád-lakótelepen 4. emeleti lakás olcsón eladó.
06 (20) 451 1128. (3517392)
Ács, zsaluzás munkakörben, több éves tapasztalattal 27 éves fiatalember állást keres. 06 (70) 320
7463. (3517385)
Kétfunkciós gyerek kiságy eladó. Telefon: 06 (30)
3808 330. (3517429)
Szoba, konyha, spejz, elõszobás, 475 m2-es régi
parasztház eladó. Irányár: 2.200.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 506 3346. (3517484)

Sárszentmiklóson ház eladó. 06 (20) 423 5689.
(3517522)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti, középsõ lakás eladó. Irányár: 4.9 millió Ft. 06 (70) 314 8311. (3517511)
555 m2-es közmûvesített építési telek Betlehem utcában sürgõsen eladó. Ár: 1.5 millió forint. 06 (30)
596 5908. (1228564)
Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419 4940.

Sárbogárdon háromszobás albérlet kiadó 40.000
Ft/hó. 06 (30) 266 5234.

Arabella cipõboltban február 5-én, szombaton
minden cipõ és csizma (férfi is) 5.000 Ft-ért
kapható.

Sárbogárdon 4. emeleti, kétszobás panellakás alacsony rezsivel, részben felújítva eladó (6,6 millió)
vagy kiadó. 06 (70) 703 1875.

Sárbogárd központjában téglaépítésû lakás eladó
igényesen felújítva. 06 (70) 319 1531, 06 (20) 5000
953.

L E Á R A Z Á S ! LE Á R A Z Á S ! L E Á R A Z Á S ! LE Á R A Z Á S !

ÓRIÁSI KABÁT-, ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most
beszámítjuk, ha újat vásárol!
* nõi, férfi- szövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok;
* eredeti szõrmés kabátok; * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
* kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

Sárbogárdon 13.30 és 15.30 óra
között a képviselõi irodában
(Ady E. út 164.), valamint

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK — MAGYAR TERMÉK!

Kálozon 16.00 és 17.30 óra között
a Faluházban (Szent István tér 3.).

2011. február 4-én, pénteken, 9-14 óráig.

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ

Bogárd és Vidéke 2011. február 3.

PROGRAMAJÁNLÓ

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE
Kedves Olvasó!
Bizonyára Ön is hallotta hírét a zetelakai kirándulásoknak, amelyet a nagy érdeklõdésre való tekintettel már harmadszor szervezünk meg. Most újra itt van a
lehetõség, hogy részt vehessenek egy zarándoklaton a csíksomlyói búcsúval
egybekötött kiránduláson, melynek idõpontja: 2011. június 9-étõl 13-áig.

A részletes program a következõ
1. nap, június 9. (csütörtök): indulás – Hõsök tere 3.30; Sárszentmiklós, óvoda 3.40; Cece, cukrászda 4.00. Útközben több helyen lesz megállás (Békéscsaba, Méhkerék, Királyhágó, Ludas). Érkezés Zetelakára 18.00 óra körül, ahol mindenkit a szálláshelyére kísérnek a vendéglátók.
2. nap, június 10. (péntek): indulás 8.30-kor, érkezés 19.30-kor (Zetelaka–Zetelakai víztározó–Gyergyószentmiklós–Gyilkos-tó–Békási szoros– Szárhegy–Libán–Zetelaka).
3. nap, június 11. (szombat): indulás 7.00-kor, érkezés 18.00-kor (Zetelaka–Csíkszereda–hármas kereszt a Hargita-tetõn–Csíksomlyó–Zetelaka).
4. nap, június 12. (vasárnap): indulás 7.00-kor, érkezés 18.30-kor (Zetelaka–Szováta–Parajd–Korond–Farkaslaka–Lengyelfalva–Székelyudvarhely–
Zetelaka).
5. nap, június 13. (hétfõ): 8.00-kor indulás haza. Útközben több helyen lesz
megállás (Ludas, Kõrösfõ, Királyhágó, Békésszentandrás). Érkezés Sárbogárdra kb. 20.00 és 22.00 között.
A busz, amivel megyünk nagyon kényelmes, modern, gyors és biztonságos. Az
elhelyezés 4, ill. 6 fõs csoportokban, kulturált, modern vendégházakban, családi körben, ahol megtapasztalhatja mindenki a székely ember csodálatos vendégszeretetét.
Az ellátás: minden nap bõséges reggeli, este az ebéddel egyenértékû étkezés.
Az utazás költsége tartalmazza az útiköltséget, a szállást félpanziós ellátással,
valamint az idegenvezetési díjat.
5 nap, 4 éjszaka, kiadós étkezésekkel, kirándulásokkal, programokkal: 38.000
Ft. Jelentkezéskor 18.000 Ft elõleget kell befizetni. A fennmaradó összeget utazáskor a buszon kell kifizetni a csoportvezetõnek.
Remélve, hogy egy tartalmas és kellemes kirándulás élményeit oszthatjuk meg
Önökkel, jelentkezésüket várjuk a következõ telefonszámokon: Horváth Judit 06
(30) 400 7216, Mikuli Béla 06 (30) 939 2460.

Szervezõk

19

20

HIRDETÉS

2011. február 3. Bogárd és Vidéke

